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Crescimento 
planejado

06 sustentabilidade

Projetos realizados 
com verba do PAC 
ajudam a mudar a 
realidade de centenas 
de famílias
santa-cruzenses
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Proporcionar mudanças con-
cretas, imediatas e que re-
solvam os problemas so-

ciais com resultados duradouros. 
Esses são os principais desafios 
encontrados pela equipe respon-
sável pelo Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) 
em Santa Cruz do Sul. De 
acordo com o secretá-
rio extraordinário do 
PAC, Gerri Macha-
do, além de acele-
rar o crescimento 
econômico, o pro-
grama federal bus-
ca interferir de ma-
neira sustentável no 
futuro das cidades. En-
tre os objetivos estão o 
aumento das vagas de em-
prego, melhores con-
dições de vida 
à população e 
incentivo aos 

investimentos dos setores priva-
do e público.

Relacionado à qualidade, o de-
senvolvimento sustentável impli-
ca também em mudanças nos pa-
drões de consumo e no nível de 
conscientização da população. Em 
Santa Cruz, os projetos que estão 
em fase de concretização são pla-
nejados para abranger as interfa-
ces ambiental, econômica e social, 
fazendo jus ao objetivo da Secre-
taria Extraordinária, que é de mu-
dar a cidade para o futuro. Con-
forme Machado, a tendência pa-
ra municípios que não possuem 
planejamento é que a crescen-
te urbanização resulte em fave-
las, com a ocupação de áreas de 

risco, principalmen-
te pela popula-

ção em situa-
ção de vul-
nerab i l i -
dade so-
cial.  “Mu-
damos a 
vida das 
pessoas 

hoje, mas 
é uma mu-

dança que 
vai incidir di-

retamente no fu-
turo”, frisa.

Dos programas federais realizados em Santa Cruz do Sul, ape-
nas o PAC e o Minha Casa, Minha Vida são responsáveis pela apli-
cação de mais de R$ 120 milhões em obras e programas susten-
táveis nos bairros.

O que está sendo feito

l ObRAS

• Centro de Referência em Assistência Social (Cras Bom Jesus) - R$ 483.076,86.

• Área de Lazer do Bairro Santa Vitória – R$ 856.957,58 (foto acima).

• Área de lazer do Loteamento Beckenkamp – R$ 75.952,37.

• Ampliação e reforma da Emei Vovô Arlindo – R$ 604.711,62.

• Área de lazer do Bairro Bom Jesus – R$ 589.963,20.

• Ampliação e reforma da Emef Guilherme Hildebrand – R$ 391.283,14.

• Levantamento planialtimétrico cadastral para regularização fundiária – R$ 67,5mil.

l AçõeS SOCiAiS

• Cadastro Socioeconômico (3.550 famílias).

• Formação de Comissões Representativas.

• Formação de grupos de representantes nas comunidades beneficiadas.

• Contrato de mobilização comunitária.

• Assinatura do contrato Mobilização e Organização Comunitária do 
Programa PAC Social com a Unisc (R$ 370.945,80).

• Palestras temáticas.

• Realização de palestras com temas definidos a partir das comissões representativas.

• Assembleias comunitárias.
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Fonte: Secretaria Extraordinária do PAC de Santa Cruz do Sul


