Minuta de Plano de Governo
2021 - 2024

COLIGAÇÃO
JUNTOS POR VERA CRUZ
Progressistas / MDB / PT / PSD / Republicanos

Candidatos a majoritária:
Rosane Tornquist Petry
Waldir Justmann

1
APRESENTAÇÃO

“Coração para ouvir. Capacidade para agir”
Esta minuta de Plano de Governo foi elaborada com intuito de apresentar aos
cidadãos vera-cruzenses propostas concretas e eficazes para a gestão 2021 a 2024, que
visam o progresso a médio e longo prazo.
É um grande desafio, uma grande missão Administrar um município. Isso requer
competência, experiência, persistência e muita criatividade.
A Coligação Juntos por Vera Cruz, através deste, vem assumir um compromisso
para com a valorização das classes, setores e das pessoas, pensando em uma vida
melhor da nossa comunidade.
Acreditamos que é com a construção conjunta de ideias e com muita força de
vontade que Vera Cruz irá prosperar. Para tanto, enfatizamos que este é um processo
contínuo. As ideias não podem parar. Tampouco este Plano de Governo é peça
encerrada.
O debate amplo com a comunidade e entidades certamente o tornará mais
abrangente; afinal, nosso anseio é o mesmo que está no coração dos vera-cruzenses: o
desenvolvimento de nossa querida terra!
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Nossa base mais forte
O DESENVOLVIMENTO RURAL é a base do progresso de nossa terra.
Valorizar a família do campo é mais do que necessário; é fundamental. Das sementes de
vida plantadas, nascem plantas frondosas regadas com fé e suor. O meio rural representa
nossa maior matriz econômica e oportuniza ocupação laboral para um significativo
número de pessoas.
Para fortalecer a agricultura listamos as seguintes prioridades:

 Implantar o Programa de Sustentabilidade Rural, com foco na gestão agrícola e
financeira das propriedades, através de acompanhamento técnico e ferramentas
presenciais e online disponibilizadas pelo município e por órgãos parceiros.
 Realizar cursos para capacitação dos agricultores, com intuito de transformá-los
em empreendedores do agronegócio;
 Reestruturar e fortalecer a compra direta de merenda escolar do produtor rural,
com auxílio técnico de produção e organização, entre outros incentivos à
agricultura familiar;
 Implantar o Programa “Saúde no Campo” com medicina preventiva nas
comunidades, incluindo apoio psicológico.
 Programa Municipal de Melhoramento Genético, com o intuito de auxiliar os
produtores de leite e de gado de corte a aumentar a produtividade e a renda.
Possibilitando ainda acompanhamento médico veterinário através de parcerias;
 Proporcionar apoio às agroindústrias já instaladas no município e estimular a
criação de novas, envolvendo cooperativas, associações de agricultores, e grupos
organizados;
 Facilitar o escoamento da produção, garantindo boas condições de estradas,
acessos, bem como apoio de infraestruturas internas das propriedades rurais;
 Estimular intensamente a diversificação produtiva e tecnológica no meio rural
segundo perfis de produtores e propriedades;
 Estimular a geração de energia fotovoltaica, entre outras alternativas
economicamente variáveis e sustentáveis;
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 Estimular e possibilitar a participação de agricultores em feiras e eventos,
buscando assim parcerias, tecnologias e informações adequadas e de interesse
para os agricultores, segundo sua base produtiva;
 Buscar parcerias para ajuda, orientação, estruturação e incentivo aos
agricultores, sejam eles independentes ou cooperados, elevando sua autoestima e
sua valorização através da integração entre campo e cidade, aproximando e
integrando produtores de consumidores;
 Incentivar ações de saneamento no meio rural, preservando mananciais,
educando sobre a coleta seletiva de lixo e sobre a destinação adequada de
dejetos;
 Facilitar acesso de licenciamentos junto aos órgãos e, ou, departamentos
responsáveis;
 Motivar ações e programas de reflorestamento e irrigação;
 Dar continuidade ao programa de recuperação do solo, auxiliando com análise e
transporte de calcário, adubo orgânico e outras práticas de conservação;
incluindo a manutenção de parceria com a UNISC e outras instituições;
 Estimular a diversificação no campo (policultura), de modo a priorizar ainda a
agricultura orgânica, que além de culminar em alimentos saudáveis, contribui
para o equilíbrio do ecossistema e, sobretudo, para a conservação do solo;
 Buscar junto a companhia distribuidora a ampliação de energia trifásica para o
interior que ainda não é contemplado;
 Equipe da Secretaria de Agricultura humanizada e preparada para entender e
agir em atenção aos homens e mulheres do campo;
 Continuar com o Programa Troca-Troca, com monitoramento para melhorar a
qualidade;
 Realizar parcerias com o intuito de levar orientações aos agricultores sobre à
regularização fundiária;
 Restaurar a Unidade Municipal de Cadastro através de parceria com UNISC e
demais técnicos;
 Promover ações conjuntas com a COOPERVEC, Emater, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e órgãos afins, buscando assistência técnica aos
produtores;
 Estimular o uso da tecnologia no campo (informática e ferramentas de auxílio);
 Incentivar o agricultor para produzir em prol de sua subsistência;
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 Estimular e incentivar o plantio de hortifrutigranjeiros nos educandários, através
do Projeto “Hortas Escolares”;
 Incentivar os filhos de agricultores a estudar na EFA – Escola Família Agrícola,
visando à formação técnica e evitando o êxodo rural;
 Oportunizar estágios na área agrícola e pecuária no ambiente da administração
pública municipal;
 Ampliação do parque de máquinas através da aquisição de implementos e
equipamentos;
 Garantir amplo programa de atendimento técnico e de máquinas dentro das
propriedades rurais; corresponsabilidade maior entre município e beneficiário,
com vistoria na retirada e retorno;
 Ouvir as comunidades do interior visando identificar necessidades e anseios,
levando informações articuladas com órgãos do setor;
 Melhorar e expandir o sinal de internet para todo o interior;
 Dar continuidade e melhorar o SUSAF – sistema que tem por objetivo
harmonizar e padronizar os procedimentos de inspeção e fiscalização de
produtos de origem animal;
 Fortalecimento dos grupos de Mulheres Rurais e demais núcleos organizados;
 Ampliar a realização de feiras rurais, inclusive nos bairros, em parceria com
instituições que tenham interesses e relações;
 Dar continuidade com as atividades na Praça que já preveem a comercialização
direta de produtos oriundos de agroindústrias e agricultores familiares.
Exemplos: Feira da Produção e Domingo na Praça;
 Restaurar o “Dia de Campo” de maneira harmônica com a educação;
 Buscar a implantação do SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção) no município
para que os agricultores possam comercializar seus produtos em todo o país;
 Buscar implantação de reforço do sistema de telefonia para o meio rural;
 Qualificação da assistência técnica na Secretaria de Desenvolvimento Rural.
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Um município mais saudável, de corpo, mente e alma...
A SECRETARIA DE SAÚDE é, sem dúvidas, umas das pastas mais
importantes e das quais mais se espera por um serviço de qualidade. Há um conjunto de
particularidades relacionadas a eficiência do setor administrativo e a capacidade de uma
gestão que aproxime o serviço público da comunidade.
Por isso, se faz necessário reforçar as políticas públicas que asseguram o direito
a saúde de qualidade, dentre as quais:

 Promover a saúde e a prevenção de doenças, adotando metas baseadas nos
indicadores de longevidade e na diminuição de enfermidades;
 Transformar o posto de saúde central em ESF e, assim, facilitar o acesso a
recursos que podem ser investidos em prol da saúde da população;
 Encontrar estratégias que sejam capazes de equilibrar a relação entre demanda e
oferta de atendimento;
 Criar redes de saúde da família naquelas localidades ainda não beneficiadas,
para tornar o atendimento acessível tanto no lugar onde as pessoas vivem,
quanto nos lugares onde elas trabalham;
 Promover a manutenção de um sistema informatizado e acessível, capaz de
interligar as informações entre postos de saúde, ESF’s e Hospital; possibilitando
o monitoramento dos atendimentos, das doenças e da entrega de medicamentos,
bem como, facilitando o controle no tratamento de problemas epidemiológicos e
de outras enfermidades;
 Dispor atenção especial a dependência química, criando programas de
prevenção, de combate e de recuperação de dependentes de drogas, incluindo
assistência ao núcleo familiar;
 Realizar parcerias junto ao CAPS e clínicas de dependência química para o
estabelecimento de uma comunidade terapêutica mais próxima e acessível;
 Fortalecimento da política de redução de danos;
 Dar voz e criar estratégias de motivação para os funcionários, de modo a
contribuir com uma cultura organizacional leve e saudável, diminuindo taxa de
rotatividade e, criando assim vínculos entre os pacientes e os servidores, para
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que seja entregue a população um serviço público de saúde com alta qualidade e
com empatia;
 Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos
enfermos, bem como adquirir veículos equipados para situações de emergências;
 Estabelecer critérios de prioridade de atendimento para a utilização dos carros da
Secretaria de Saúde;
 Reconhecer e ajudar a manter o Hospital Vera Cruz como unidade de saúde
estratégica, indispensável no município tanto no conceito saúde, quanto sua
combinação com aspectos econômicos e sociais (empregos);
 Manutenção e ajuste do contrato de prestação de serviços de plantão de
urgência, emergência e correlatos;
 Estabelecer um Programa de capacitação contínua para profissionais atuantes na
saúde visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres
comuns, além de demais enfermidades;
 Investir em capacitação permanente dos Agentes de Saúde e Agentes de
Endemias para que realizem um trabalho articulado, efetivo e valorizado, através
de um plano de visitas constantes e eficiente;
 Ampliar a cobertura do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
 Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, diabetes,
colesterol e outros;
 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes;
 Promoção de campanhas itinerantes em todas as localidades, voltadas a exames
oftalmológicos, odontológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; através
da retomada das "Tardes de Saúde";
 Construir um Centro de Atenção ao Idoso com possibilidade de Atendimento
Domiciliar;
 Fortalecimento do PAD: Programa do Atendimento Domiciliar (pacientes
acamados);
 Atingir a devida valorização do hospital, buscando referência de forma regrada e
organizada, habilitando-o junto ao Estado para realização de procedimentos que
possam ser oferecidos com segurança técnica, operacional e estrutural;
 Reativar o plantão pediátrico junto a Fundação de Saúde;
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 Dar a devida importância ao espaço Mamãe Criança, com responsabilidade, com
equipes de integração e, principalmente com um auxílio efetivo desde o pré–
natal;
 Contribuir e ser parceiro/apoiador do Projeto de Equoterapia;
 Aperfeiçoar iniciativas, ferramentas ou medidas capazes de contribuir para com
uma comunidade mais saudável, através da conciliação do técnico com o
político;
 Identificar gargalos no atendimento e encontrar alternativas, dentro da
legalidade, para agilizar o processo;
 Realizar trabalhos sincronizados entre secretarias de saúde e de educação, com a
implantação de programas educativos de prevenção;
 Aprimorar a central de agendamento de consultas;
 Verificar junto ao Estado a possibilidade da Implantação do Parto Humanizado
junto a Fundação de Saúde;
 Criação do CAPS II - Álcool e Drogas, verificando a possibilidade de
implantação de emergência psiquiátrica junto ao Hospital;
 Reforçar as políticas da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial);
 Proporcionar cursos de Qualificação Profissional através do Programa “Eu Faço
a Diferença na Saúde”, para funcionários de recepção e enfermagem;
 Realizar mutirões de mamografia, ultrassom transvaginal e de oftalmologia e
ortopedia;
 Buscar a implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem (ultrassom, raio
X, tomografia e endoscopia);
 Prosseguir os esforços para mitigar a mortalidade infantil;
 Realizar gestão junto ao Governo do Estado para regularizar o fornecimento de
medicamentos de alto custo;
 Implementar diretrizes de humanização no SUS;
 Promover políticas públicas na atenção básica.
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Pela garantia da proteção social e pela promoção de cidadania
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL realiza um
importante trabalho em relação à proteção e garantia de direitos básicos dos cidadãos do
município. Para isso, é preciso:
 Desenvolver programas objetivando a reintegração de pessoas desempregadas ao
mercado de trabalho;
 Ampliar oferta de cursos e oficinas ministradas no CRAS;
 Criação do Centro de Inclusão dos Moradores em Situação de Rua;
 Implantar o “Projeto Recomeçar” visando firmar parcerias para resgatar o
vínculo familiar e garantir um atendimento social, de saúde, educação e
trabalho;
 Implantar o “Projeto Tenho Nome e Sobrenome”, criando parcerias com
cartórios, tribunais de justiça e bancos para que todas famílias possam ter seus
documentos;
 Criação do Programa Vera Cruz pela Vida com a implantação do Centro de
Cidadania da Criança e do Adolescente;
 Implantar o Dia de Alegria, com realização de casamentos comunitários,
campanhas de armação de óculos, de enxoval de bebês, de agasalhos e outras
ações;
 Auxiliar no atendimento da criança e do adolescente em situação de abandono
social, por meio do Programa de convivência familiar e comunitária;
 Valorização dos bairros em questão de decoração de datas festivas;
 Retornar a campanha do agasalho com envolvimento das agentes de saúde;
 Proporcionar atenção para as famílias na questão básica habitacional, buscando a
captação de recursos federais e estaduais;
 Proporcionar suporte as famílias cujas casas sofrem avarias por danos naturais,
com estruturação da Defesa Civil do Município;
 Buscar parcerias para disponibilização de sinal do internet com acesso livre em
praças de bairros;
 Criar um projeto voltado aos jovens menos favorecidos, com capacitação
profissional e atividades comunitárias;
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 Criação do Programa municipal “Começar de Novo”, para inserção de
desempregados acima de 40 anos no mercado de trabalho;
 Implantação de Centros de Inclusão Digital, contendo cursos de informática
básica e acesso livre à Internet;
 Ampliar as atividades desenvolvidas com idosos, através de parcerias com as
comunidades religiosas, clubes e instituições de classe;
 Captação de recursos para programas e projetos sociais do município;
 Ampliar a captação de vagas de emprego, através de contatos e parcerias com
empresas locais e regionais;
 Criar projetos de reintegração de crianças, adolescentes e jovens através de
oficinas e do ensinamento da palavra de Deus.
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Educação não transforma o Mundo. Educação muda as
pessoas. Pessoas transformam o Mundo!
A educação é simplesmente a alma de uma sociedade a passar de uma geração
para outra. É o único caminho capaz de emancipar o homem. Desenvolvimento sem
educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados.
Sabendo que educação nunca foi despesa, mas sim investimento com retorno
garantido, é missão da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO dar o aporte necessário para
que os profissionais de ensino tenham capacidade técnica, estrutural e psicológica para
formar um povo sábio, capaz de mudar seu próprio destino.
Pensando nisso, destacamos:

 Promover formação continuada no segmento de professores e funcionários
voltada para a demanda específica de cada área de ensino, principalmente para
educação inclusiva com demonstração de resultado de impactos;
 Ouvidoria educacional visando um espaço onde pais, alunos e professores
possam falar sobre suas demandas, com garantia de retorno;
 Troca de experiências entre educandários visando conhecer presencialmente
outras propostas;
 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas;
 Disponibilizar Equipe multidisciplinar, com educadores especializados, para dar
sustentação às demandas oriundas das escolas do território municipal;
 Buscar a Humanização do trabalho Profissional com apoio psicoemocional,
ocupacional e didático;
 Proporcionar Formação continuada sobre o uso da Tecnologia e pensamento
computacional para os professores e funcionários das escolas municipais –
Parceria UNISC/ESCOLA;
 Potencializar e fortalecer o NTM (Núcleo de Apoio Tecnológico Municipal),
com a implantação do Programa de Informática nas escolas;
 Revisão do Plano de Carreira dos Professores e construção do Plano de Carreira
para os Monitores de EMEIS;
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 Habilitar para captação de recursos Estaduais e Federais: PAR – Plano de Ações
Articuladas e PDDE – Programa de Dinheiro Direto na Escola;
 Manter o fornecimento de material didático de boa qualidade a todos as Escolas
da rede pública municipal;
 Proporcionar Merenda Escolar com qualidade nutricional e de boa procedência
(Agricultura Familiar do município);
 Manter e melhorar a qualidade do Transporte Escolar gratuito e repensar a forma
de licitação atualmente praticada;
 Assumir as competências de Ensino que cabem ao ente Municipal.
 Proporcionar Educação Infantil e Ensino Fundamental com estrutura física e
humana adequada a realidade escolar;
 Integrar a Família no processo escolar através dos Projetos: Dialogando sobre a
Infância, Cooperativas Escolares, Adolescente Consciente, Craques pela Vida;
 Ampliar e melhorar a acessibilidade nas escolas;
 Manter e valorizar o Programa Primeira Infância Melhor - PIM em parceria com
a Saúde e Desenvolvimento Social;
 Ampliar oferta de vagas na Educação Infantil;
 Incentivar Hortas Escolares e uso de composteiras;
 Implantação da disciplina de técnicas domésticas e agrícolas;
 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo
curricular

básico

e

outras

atividades

como

reforço

escolar,

ensino

profissionalizante, esporte , dança , musica, teatro;
 Maior atenção à educação especial onde crianças emocionalmente, fisicamente e
mentalmente abaladas tenham assistência necessária através de profissionais
especializados;
 Atenção voltada aos alunos com dificuldades de aprendizagem, com
acompanhamento mais eficaz e ágil por parte da Secretaria Municipal de
Educação;
 Repensar a modalidade da autonomia financeira nas escolas;
 Proporcionar formação continuada aos educadores de todo o ensino municipal,
com treinamentos realizados dentro de sua carga horária;
 Reestruturação da SMED;
 Promover através do “Turno Oposto” um espaço dinâmico, acolhedor e
integrador, onde os alunos tenham assistência, tanto pedagógica, quanto
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psicológica, além de reforço escolar, em um ambiente flexível, que valorize e
incentive a convivência, o brincar e a autonomia;
 Rever a forma de compensação de horas aos funcionários da educação;
 Ofertar educação para jovens e adultos;
 Utilizar o Parque Ambiental Municipal para desempenhar aulas e atividades de
educação ambiental;
 Estimular a educação inclusiva em todas as escolas do município.
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A distância entre seus sonhos e a realização se chama ação
A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
tem a função de assegurar o direito de ir e vir com segurança e mobilidade. Por tratar de
três setores que se interligam em seus objetivos, passamos a pontuar as seguintes
prioridades:
OBRAS
 Manter, ampliar e qualificar pontos de extração de cascalho no município;
 Efetivar a municipalização da estrada de Linha Henrique D´Ávila, viabilizando
assim sua pavimentação, por execução própria do município;
 Instalação de lixeiras e manutenção das mesmas em área central e nos bairros;
 Melhorar a estrutura dos abrigos de ônibus;
 Instalação de pórticos ou placas indicativas de bairros;
 Pavimentação de vias rurais e urbanas;
 Organizar equipe própria com máquinas e equipamentos para o preparo de base
em estradas gerais, visando o asfaltamento;
 Manutenção

e

qualificação

dos

serviços

de

captação,

tratamento,

armazenamento e distribuição de água;
 Revitalização das vias públicas;
 Conservação e manutenção de vias e espaços públicos;
 Ampliação de acessos para cadeirantes nas vias públicas e prédios;
 Ampliação e revitalização da rede de iluminação pública;
 Construção de centro administrativo;
 Buscar recursos para viabilizar a construção de ginásios e praças em bairros e
localidades ainda não contemplados;
 Pavimentar o caminhódromo;
 Revitalizar os acessos da cidade;
 Criar programas de embelezamento da cidade, com plantio de flores e
manutenção da limpeza;
 Mediação de crises e conflitos urbanos (ambulantes e comércio informal,
ocupações de terrenos e imóveis particulares, eventos e manifestações em praças
e espaços públicos);
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 Participar e apoiar a regularização de loteamentos em situações irregulares,
criando uma equipe para encaminhamentos juntos a órgãos técnicos;
 Buscar organização de grupos de cooperativas com finalidade de ampliar o
número de moradias e construí-las com custo reduzido;
 Implantar um caminhódromo, ou vias de passeio e contemplação/interação
ambiental no Parque Municipal.
TRÂNSITO
 Revisão do Plano de Mobilidade Urbana;
 Criação de Departamento de fiscalização e organização do trânsito;
 Melhorar sinalização de trânsito das vias urbanas e rurais;
 Viabilizar a construção de ciclovias na área urbana;
 Melhorar as calçadas públicas;
 Legalizar o serviço de motorista de aplicativo;
 Garantir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida;
 Melhorar a comunicação com empresas de infraestrutura, possibilitando sua
participação nas propostas do Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana, Plano
de Zoneamento Urbano e outras leis que envolvam o Desenvolvimento do
Município.
SEGURANÇA PÚBLICA
 Ampliar o sistema de monitoramento por câmeras em pontos estratégicos da
cidade/interior e efetivação do controle por videomonitoramento, através da
implantação de uma central de observação, em parceria com a Brigada Militar, a
Polícia Civil e com as instâncias regionais;
 Criação de uma Guarda Municipal preparada, com o intuito, principalmente, de
patrulhar o comércio local e as escolas;
 Instituir políticas de prevenção de ações violentas;
 Criação por Lei do Conselho Municipal de Segurança Urbana, que integra os
órgãos municipais, sociedade civil e policias estaduais para estabelecer diretrizes
para ação preventiva na cidade;
 Fomentar a prevenção e controle da violência nas escolas, praças e parques
públicos.
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Indústria e comércio fortes apontam risonho futuro
Segundo Frederick Herzberg “a verdadeira motivação vem de realização,
desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento”. Diante disto, é da
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO a responsabilidade de realizar gestão de políticas municipais voltadas
ao trabalho, emprego e renda.
Promovendo

ações

que

estimulem

a

economia,

o

incentivo

ao

empreendedorismo e a geração de trabalho, o município estará contribuindo com a
sustentabilidade de seu povo.
Assim se buscará:
 Incentivar e promover Feiras Livres e de empreendedorismo;
 Manter e qualificar constantemente o sistema municipal de água, seja em
captação, reservas e distribuição como estrutura fundamental e estratégica ao
desenvolvimento do município, incluindo reforço às ações de preservação de
mananciais e pontos de captação;
 Desenvolver projeto de implantação de uma substancial reserva de água, em
proposta inovadora e em parceria com a iniciativa privada, integrando reserva de
água, exploração econômica e turística, com foco em reserva de água para ciclos
de estiagem;
 Promover a geração do emprego, trabalho e renda com atração continuada de
novas empresas e programas de treinamento e profissionalização aos
trabalhadores;
 Realização de capacitações setoriais para empreendedores de pequeno e médio
porte;
 Buscar parcerias para viabilizar a implantação da incubadora de empresas;
 Continuar e expandir a política de incentivo para as empresas;
 Promover cursos profissionalizantes qualificando a mão-de-obra conforme a
demanda dos setores empresariais;
 Apoiar a realização de cursos técnicos profissionalizantes;
 Dotar o distrito industrial com infraestrutura adequada, com recursos próprios ou
advindos de fontes financiadoras;
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 Incentivar a ciência, tecnologia e inovação;
 Mitigar a burocracia para instalação de empresas;
 Instituir o Calendário de Eventos de Negócios;
 Promover uma maior aproximação com a Acisa (Associação Comercial,
Industrial, Serviços e Agropecuária), AJEVEC (Associação dos Jovens
Empreendedores de Vera Cruz), SEBRAE e outros órgãos ligados ao setor;
 Buscar parcerias para promover apoio técnico aos pequenos e micro
empreendedores, auxiliando no gerenciamento de seus negócios;
 Buscar a implantação do Banco do Povo, possibilitando o acesso ao crédito aos
pequenos empreendedores, que queiram iniciar ou ampliar seu próprio negócio;
 Estimular e apoiar microempreendedores do comércio, indústria e de serviços.
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Todo dia é um bom dia quando você movimenta o corpo
Cabe a SECRETARIA DE ESPORTES garantir e estimular a prática de
atividades de lazer, como mecanismo de resgate da saúde física e mental. Para suprir
esta demanda seguem algumas ideias a serem efetivadas:
 Apoiar e incentivar escolinhas de futebol e outros esportes, para a formação
cidadã de crianças e adolescentes;
 Oportunizar a prática de diversas modalidades esportivas, para crianças e jovens
de todas as regiões do município, a exemplo de iniciativas como: Projeto de
Férias, Projeto Esporte Cidadão, Projeto Cestinha e Projeto Skate;
 Ampliar a promoção de campeonatos municipais de diversas modalidades
esportivas;
 Incentivar as diferentes modalidades esportivas;
 Buscar parcerias para organizar as etapas municipais dos jogos escolares;
 Conservar e melhorar a infraestrutura dos espaços voltados às práticas esportivas
e de lazer;
 Aquisição de equipamentos de ginástica ao ar-livre para praças e pontos da zona
rural e da cidade;
 Aproveitar melhor os espaços do Parque de Eventos e tornar a área um centro
esportivo e de integração homem/meio ambiente;
 Construção e reformas de várias quadras esportivas;
 Realizar parcerias com clubes e associações esportivas e recreativas,
especialmente nos esportes de grande destaque;
 Ampliar e motivar o acesso ao esporte, lazer e entretenimento aos idosos e
pessoas com necessidades especiais.
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A conexão de Cultura e Turismo como fator de valorização e
desenvolvimento
A identidade cultural da nossa gente e os pontos turísticos de nossa terra são
aspectos que nos tornam referência na região. Preservar e resgatar a história de um povo
perpetua valores que orientam as gerações futuras. Enaltecer e difundir nossas belezas
naturais nos permite compreender que a arte e o meio ambiente estão em constante
harmonia.
Cabe a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ser instrumento de
valorização de nosso município, através das seguintes ações:
 Enquadramento da Gincana Municipal na Lei de Incentivo à Cultura, facilitando
a busca de recursos para financiamento do evento;
 Oportunizar às equipes de Gincana a busca de recursos através de parcerias em
eventos realizados pelo Município no decorrer do ano.
 Disponibilizar um espaço para que as equipes possam guardar materiais e
fantasias utilizadas durante o evento;
 Fomentar e incentivar a realização de gincanas nas localidades do interior;
 Manter e valorizar o projeto “Protetor das Águas” como forma de incentivo ao
turismo rural e divulgação do protagonismo do município para outros
municípios e regiões;
 Fortalecer o roteiro turístico Caminho das Águas;
 Incentivar e apoiar grupos como Coral, Bandas, danças e culturais diversos;
 Qualificar o acervo da Biblioteca Municipal;
 Informatizar a Biblioteca Municipal;
 Rever a localização da Biblioteca Municipal e direcionar para um local mais
adequado;
 Modernizar a Biblioteca Virtual;
 Contribuir com a manutenção e a valorização da Casa de Cultura;
 Promover oficinas culturais e artísticas;
 Modernizar e adequar à infraestrutura dos espaços culturais;
 Investir em melhorias no Centro de Evento Tradicionalista Jurema Tornquist;
 Investir na sinalização turística;
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 Fortalecer a Festa da Produção;
 Estimular o uso de espaços e equipamentos culturais;
 Promover e apoiar eventos de caráter cultural;
 Proporcionar apoio aos CTG’s e organizações tradicionalistas, com estruturas
para possibilitar a participação em eventos relacionados à tradição e cultura
gaúcha.
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Amor de quatro patas
A

implantação

do

DEPARTAMENTO

DA

CAUSA

ANIMAL

é

indiscutivelmente necessária nos dias de hoje. Muitos são vítimas de abandono e maus
tratos, não tendo condições adequadas de sobrevivência.
Acreditamos que os animais são os seres vivos mais puros que existem e não
merecem este tipo de tratamento. Ademais, os impactos resultantes do abandono vão
além e geram um problema de saúde pública.
Diante de tudo isso, é imprescindível a implantação de políticas públicas
eficientes para a proteção dos animais e para o bem-estar social, dentre as quais:
 Criar um programa de castração para animais;
 Promover campanhas de arrecadação de ração para contribuir com as
organizações que acolhem e cuidam de animais retirados das ruas
 Fiscalizar casos de maus tratos e instituir uma política de aplicação de multas;
 Realizar trabalhos de conscientização em escolas sobre posse responsável e
saúde animal;
 Verificar a possibilidade de adaptação de prédio público em canil municipal,
com disponibilização de veterinário responsável;
 Promover feiras de adoção de animais, utilizando-se de campanha denominada
“Dê amor e receba em dobro”;
 Promover o dia da “Cãominhada”;
 Implantar o disque denúncia de maus tratos a animais;
 Estabelecer parcerias viáveis e necessárias com instituições e organizações em
atuação pela causa animal;
 Criar alternativas para substituir as carroças movidas a tração animal por
estrutura metálica com carroceria, uma espécie de bicicleta totalmente elétrica,
conhecida como Cavalo de Lata.

21

Democratização da gestão pública e modernização
administrativa
Democratizar a gestão pública significa acreditar na possibilidade de criar um
caminho na partilha, no diálogo e na interação, com objetivo de encontrar caminhos que
atendam as expectativas da comunidade em relação ao lugar onde vive.
No momento em que a sociedade se sente envolvida nos atos de interesse
público, se estabelecem relações menos autoritárias e mais flexíveis, aproximando o
individuo a forma de administrar e lidar com as questões públicas.
Por isso, vamos “Juntos por Vera Cruz” buscar um novo jeito de governar,
estabelecendo as seguintes diretrizes:

 Entrosamento permanente com o Governo do Estado e a União para obtenção de
melhores resultados na prestação de serviços;
 Potencializar e incorporar os vários instrumentos de participação, debate e
decisões da permanente qualificação e aperfeiçoamento;
 Gerar informação transparente, disponibilizando de forma integral e automática
os dados necessários para acompanhamento de gestão e controle público;
 Democratização da ação administrativa através da criação de canais de
participação para o controle da qualidade dos serviços públicos;
 Fortalecimento e reestruturação dos Conselhos Municipais;
 Criar a Coordenadoria de Juventude;
 Criar o Conselho Municipal da Comunidade Negra;
 Criar o “Olá Prefeitura” - central de relacionamento para sugestões e solicitação
de serviços do Executivo;
 Digitalização de documentos e plantas, garantindo maior agilidade na consulta e
preservação dos documentos originais;
 Aprimoramento da capacidade institucional da Administração Municipal com
avaliação de desempenho, eficiência e responsabilidade dos gestores públicos;
 Criação do Departamento de Procedimento Disciplinar para coibir e inibir
infrações disciplinares de servidores públicos e combate à corrupção;
 Consolidar e ampliar o processo de Informatização da Prefeitura;
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 Implantar o projeto Vera Cruz Digital, interligando todas as unidades públicas,
com rede de alta velocidade;
 Criar o programa de plantas on-line para garantir agilidade na aprovação de
projetos;
 Prover atenção especial à promoção e valorização do funcionalismo Público;
 Enfatizar a importância da política de gratificações para funcionários quando da
concretização de metas, reforçando os planos de carreiras;
 Promover ações que elevam o grau e a consciência das atribuições dos
servidores enquanto prestadores de serviço à comunidade e receber desta o
reconhecimento digno na relação cidadão, sociedade/servidor público.

