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 Estamos vivendo novos tempos e novos 
desafios, mas continuamos fazendo a história da 
nossa querida Vera Cruz. A política enfrenta um 
tempo de indecisões, de conflitos, o brasileiro não 
confia mais como antes, em razão disso precis-
amos nos empenhar ainda mais e apresentar um 
trabalho mais conciso e mais coerente. 
 Esta é a minha terceira oportunidade 
como gestor da minha cidade, não é um mérito 
dado a quem não transmite confiança e sei do meu 
papel como gestor, (lembro-me da situação que 
encontrei Vera Cruz no meu primeiro mandato), 
mas tive a oportunidade de fazer muito pelo nosso 
povo, com menos burocracia na época facilitava 
mais o nosso trabalho e pude fazer o que nenhum 
outro já havia feito na história, pois aprendi desde 
cedo a importância de se valorizar nossa casa e o 
lugar onde vivemos.
 E Vera Cruz sempre foi o meu lar desde 
criança, convivi com todos os veracruzenses des-
de a minha infância, cresci correndo nas ruas, 
tomando banho de chuva, jogando bola na rua, 
acendendo fogueiras, soltando traques e vivendo 
a minha fé como minha querida mãe ensinou a 
mim e a meus irmãos, pessoas dignas, trabalhado-
ras, comprometidas e de respeito.
 Tenho um orgulho imensurável de ser um 
veracruzense, mais orgulho ainda de conhecer 
cada família, de poder entrar e sair na casa de cada 
um, de assumir essa identidade e sinceramente 
não sei se conseguiria viver sem isso, sem o abraço 
das amigas que me viram crescer, dos amigos que 
jogavam comigo todos os domingos, da satisfação 
das pessoas que reconhecem o nosso trabalho. 
 A vida é feita de escolhas, eu poderia ter 
seguido adiante, ter ido viver minha vida onde 
quer que fosse, me dedicar a minha família, viajar, 
ter uma vida tranquila, mas escolhi assumir essa 
missão que Deus 

me deu, uma missão que me or-
gulha, que me faz me sentir bem, 
que me enobrece e me faz acredi-
tar cada dia mais que fiz a melhor 
escolha.
 Apresentaremos neste 
exemplar um pouco do trabalho 
administrativo da nossa equipe 
nesses dois anos da nossa terceira 
gestão, a transparência que sem-
pre levei a sério e que agora va-
mos mostrar de uma forma mais 

clara e mais acessível 
a todos.
 Aos conter-
râneos veracruzens-
es, que tenhamos 
sempre nossas espe-
ranças renovadas e 
nossa fé em nós mes-
mos e na nossa terra 
a cada dia restaura-
da.
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TRANSPORTE EM DIA

 A Secretaria de Transportes tem como objetivo cuidar 
da mobilidade dentro do município e da frota municipal, servin-
do de suporte móvel à todas as secretarias e aos munícipes que 
precisam de ajuda para se locomover.

 O município hoje tem uma frota bem considerável, são 
04 tratores, 02 ônibus e 02 micro-ônibus, 05 ambulâncias, 02 
caminhões, 18 carros de pequeno porte e as máquinas do PAC 
(Caminhão Pipa, Pá Mecânica, Retroescavadeira, Caminhão 
Caçamba e a Motoniveladora), isso demanda muita articulação 
entre as secretarias e empenho do secretário para manter a frota 
em dia e à disposição, pois existem serviços essenciais e contín-
uos como o transporte escolar, transportes de pacientes e outros 
que não podem sofrer paralisação.

MEIO AMBIENTE EM AÇÃO

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vera Cruz 
é um órgão de planejamento, monitoramento, execução, con-
scientização, fiscalização e de apoio à preservação do meio ambi-
ente no município. É uma secretaria recém-criada e que veio com 
muitas atribuições, sendo a conscientização da população para 
abandonar o velho costume das queimadas a tarefa mais difícil. 
 
 Muitas ações de orientação vêm sendo realizadas em nos-
sa cidade, buscando orientar a população a não queimar o lixo, a 
não criação de animais na zona urbana e a não soltar os animais 
nas ruas, a não perturbar os vizinhos com poluição sonora, aos 
usuários de agrotóxicos, além do trabalho que vem sendo feito na 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e também 
atendendo as demandas do Ministério Público e do IDEMA.

CUIDAR, GUARDAR E PRESERVAR É TAREFA DE TODOS!

CUIDANDO DA MOBILIDADE E MANUTENÇÃO DA FROTA
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 Vera Cruz está em dia com a manutenção da sua in-
fraestrutura urbana e rural, proporcionando aos seus munícipes 
mais qualidade de vida no uso dos espaços públicos municipais. Fo-
ram realizadas as pavimentações de diversas ruas e recapeamento 
asfáltico, mantendo uma operação permanente de tapa buracos e 
manutenção de estradas vicinais (estrada de barro).
 A infraestrutura de Vera Cruz tem realizado também a 
manutenção dos prédios e espaços públicos existentes, mantendo a 
iluminação pública em bom estado e a limpeza urbana, uma priori-
dade da gestão do Prefeito Marcos Cabral.
 Além da manutenção dos espaços públicos  existentes, 
novos espaços de infra estrutura são sempre necessários para o 
crescimento de  uma boa gestão, foi com esse objetivo que dis-
ponibilizamos nova UBS, novo Centro de Referência, conclusão da 
Praça de Eventos Natália Pinheiro, melhorias em escolas, quadras 
de esportes e campos de futebol, postos de saúde, canteiros e praças. 
É com muito orgulho que Vera Cruz recebe os elogios dos que a 
vistam e a chamam de cidade limpa, mas também é com muita sat-
isfação que trabalhamos incansavelmente para mantela agradável e 
acolhedora.   

PREFEITURA EM AÇÃO
cuidando da limpeza do município e da beleza da CIDADE
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Esse é nosso compromisso, O Desafio de Melhorar a Qualidade 
do Ensino e Oportunizar o Acesso Dos Nossos Jovens ao Ensino 

Superior Propcianando um Futuro Melhor com Qualidade de 
Vida aos Veracrusenses.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

  Educação é um di-
reito previsto na constitu-
ição. É com esse pensamento 
que o prefeito Marcos Cabral 
entregou essa pasta ao seu 
secretário de Educação 
Marcelo de Paiva Tavares, é 
importante que o município 
coloque a educação no topo 
de prioridades para alcançar 
um ensino de qualificado, 
elevando a qualidade de 
nossos alunos, os colocan-
do em condições de acesso 
e permanência em cursos 
superiores, permitindo as-

sim, melhor qualificação 
para o mercado de trabalho 
e um futuro mais promissor. 
Para atingir esse objetivo, 
o município tem procura-
do cumprir com suas 
obrigações, a primeira é com 
seu corpo docente que vem 
recebendo seus vencimentos 
em dias, garantindo e ante-
cipando seus décimo terceiro 
e concedendo suas referên-
cias gradativamente, esse é 
o compromisso número 01, 
está realisando melhorias em 
todas as escolas, priorizando 

juntos para professor, distribuiu 
fardamento para todos os alunos 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, entregou materi-
al didático para toda Educação 
Infantil, investiu em projeto de 
incentivo a leitura e literatura 
ofentando para cada aluno kit 
com 5 literaturas para os alunos 
do fundamental II. 

a climatização, propirciando 
um ambiente mais agradáv-
el para a prática do ensino e 
da aprendizagem, renovou 
100% do mibiliário de to-
das as escolas, propiciando 
mais conforto aos alunos, no 
total foram 1.353 carteiras 
universitárias e 60 conjuntos 
para Educação Infantil, 10 
conjuntos refeitórios, 30 con-
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 O resultado de todo esse 
investimento tem sido satisfatório, 
vendo a cada dia aumentar o 
número de alunos que frequentam 
as universidades e os cursos técni-
cos, são mais de 200 alunos a cada 
ano, graças ao apoio dado pelo 
município lá na base, oferecendo 
cursinho preparatório para alunos 
do 9º ano, que cada vez mais tem 
chegado aos cursos técnicos dos 

IFRNs em nosso estado, como 
também o cursinho prepa-
ratório do ENEM para alunos 
que buscam uma nota que os 
permite ingressar nos mais di-
versos cursos superiores, o que 
deixa nosso gestor municipal 
cheio de orgulho, “é uma sat-
isfação ver o resultado do nos-
so investimento refletindo na 
qualificação dos nossos jovens, 

isso me motiva a buscar cada 
vez mais investimentos para as 
melhorias necessárias ao bom 
desenvolvimento do nosso mu-
nicípio, tenho maior prazer em 
oferecer o transporte escolar a 
cada um que precisar se deslo-
car para estudar”, disse o prefei-
to Marcos Cabral.
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 O SELO UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular 
e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em 
municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

TODO MUNDO TENTA
MAS SÓ VERA CRUZ PODE SER PENTA!

selo uniicef

O que é?

QUAL A IMPORTÂNCIA DE GANHAR O SELO PARA O MUNICÍPIO?
 Ganhar o selo é uma afirmação de que as Políticas Públicas estão acontecendo no município, uma vez que os 
resultados sistêmicos se referem a implementação e a qualificação de serviços, programas e políticas públicas voltados à 
infância e adolescência, no que se refere à redução das desigualdades e garantia de seus direitos.
Quando um município é certificado, os maiores beneficiados são, sem dúvida, as crianças e adolescentes, que passam 
a contar com políticas públicas de qualidade, voltadas para a garantia de seus direitos. Também ganham as famílias e a 
comunidade porque, para ganhar o Selo UNICEF, a gestão municipal deverá promover intensa mobilização, participação 
e engajamento social. Diante destes feitos, Vera Cruz é o único município do estado que já conquistou o selo por quatro 
vezes, somos tetracampeão, reconhecido pela UNICEF.

PORQUE SOMOS TETRA NO SELO?
 Porque temos uma equipe en-
gajada e mobilizada na luta diária para 
oferecer os melhores serviços as nossas 
crianças e adolescentes, proporcionan-
do-lhes direitos e oportunidades de pro-
tagonismo juvenil, seja através dos pro-
gramas da assistência, da cultura ou da 
educação, sob o comando da articuladora 
do processo, a senhora Eliene Cruz, que 
conduz com maestria o processo e conta 
com o apoio de todas as secretarias en-
volvidas.
É importante também nesse processo a 

participação do CMDCA (Con-
selho Municipal de Desenvolvi-
mento da Criança e do Adoles-
cente), que coordena os Fóruns 
Comunitários, fazendo a articu-
lação permanente com diversos 
setores: gestores públicos, outros 
conselhos setoriais, poder legis-
lativo, organizações da sociedade 
civil, grupos de adolescentes, 
representantes do setor privado, 
além do(a) articulador(a) do Selo 
UNICEF e do(a) mobilizador(a) 

de adolescentes e jovens no mu-
nicípio.
 
 E continuaremos dando 
o melhor para mantermos padrão 
de qualidade na nossa cidade e 
mantermos essa medalha de ouro 
como o município que mais vezes 
conquistou o tão desejado SELO 
UNICEF.
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 O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) foi implantado em Vera Cruz em 2015, aprovado pela 
Lei 445/2015, de 24/07/2015, que na época teve grande repercussão na cidade e foi encampada pelo então Prefeito 
João Paulo, com apoio da maioria dos vereadores que acreditaram na proposta. Com a Previdência Própria ganha 
o servidor, que não é penalizado com o Fator Previdenciário, que pagaria apenas 60% do que ganhava, aposentan-
do-se com seus vencimentos integrais; e ganha o município, que economiza 50% do que passaria para o INSS. 
 
 A VERAPREV é o Regime de Previdência Municipal que hoje já conta com 35 funcionários aposenta-
dos e 03 pensionistas, todos recebendo salários justos, dignos de suas funções quando em atividades. O municí-
pio tem hoje 295 contribuintes ativos, que repassam mais de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) por mês, 
capitalizando em aplicação atualizada até o mês de maio em R$  3.682.833,59 (Três milhões, seiscentos e oitenta 
e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) e aguardando ainda mais de 7.000.000,00 
(Sete milhões) a serem compensados do INSS que devolverá a VERAPREV.

Para o Bem ou Para mal? O Tempo Dirá!
Bom Para Quem Já Chegou Lá!
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GUARDA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Protegendo o patrimônio público e transmitindo segurança ao 

cidadão veracruzense.

 A corporação da 
Guarda Municipal foi cria-
da pela Lei 474/2017, com 
o objetivo de proteção dos 
bens, instalações e serviços 
públicos municipais e de 
todas as escolas, postos 
de saúde municipais, bem 
como zelar pela integri-
dade física e moral de seus 
usuários, atuando prior-
itariamente: Na proteção 
dos serviços e instalações 
públicas do município. 
 A GM conta hoje 
com 05 guardas atuan-
do permanentemente no 
monitoramento e 16 na 

ronda extensiva, sob o co-
mando do Diretor Fran-
cisco Braga de França  
todos os postos de saúde 
e escolas hoje conta com 
câmeras instaladas, além 
de 06 pontos estratégi-
cos nas saídas da cidade, 
sendo 02 (duas) câmaras 
de longo alcance; a guar-
da conta com duas motos 
e um carro para o apoio 

no deslocamento, 
d e s e m p e n h a n d o 
também suas funções 
preventivas, atuando 
em eventos de ori-
entação a população, 
fornecendo infor-
mações importantes 
para os órgãos de se-
gurança, trabalhando 
em parceria com a 
Polícia Militar.
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 A prefeitura vem 

apoiando os donos de casas 

de farinha que estão viven-

do um momento de pressão 

diante das exigências dos 

órgãos ambientais para reg-

ularizarem suas situações 

com as licenças ambientais, 

“sabemos a importância da 

Mandiocultura para nosso 

município, por isso pedi ao 

secretário de agricultura, 

todo empenho no sentido 

de ajudar os produtores de 

farinha na legalização de 

seus empreendimentos”, é o 

posicionamento do prefeito 

que está preocupado com a 

situação e a manutenção da 

empregabilidade gerada por 

essas casas de farinha em 

todo município.  

 Vera Cruz hoje 

tem 40 casas de farinha, em 

sua maioria sem condições 

adequadas para produzir al-

imentos, segundo o IDEMA, 

o que fez o município buscar 

parcerias com o SEBRAE e a 

EMATER através da Sec-

retaria de Agricultura e a 

de Meio Ambiente, para 

viabilizar as adequações 

necessárias pertinentes a 

produção de farinha e da 

goma e sermos referência 

em qualidade e atender-

mos as recomendações do 

IDEMA que também se faz 

presente prestando orientações 

para que cada um poça tirar 

sua licença ambiental e tra-

balhar com tranquilidade.

 A modernização 

dessas casas de farinhas é fun-

damental para valorizar os 

produtos oriundos dessas casas 

de farinha e também atender 

as normas da legislação, como 

também é preciso lançar um 

olhar mais empreendedor para 

atividade. A mandioca pode 

proporcionar cerca de 200 sub-

produtos com valor agregado 

se produzidos com qualidade.

 A Secretaria Mu-

nicipal de Agricultura vem 

apoiando os agricultores e tra-

balhadores rurais com ênfase 

a Agricultura Familiar, essa 

tem sido a busca incessante 

do Secretário Erivan Virgílio 

e sua equipe, seja padronizan-

do espaço específico na feira 

livre, onde o agricultor possa 

vender seu produto direto ao 

consumidor, seja adquirin-

do os produtos proveniente 

da agricultura familiar para 

a alimentação escolar, pelos 

PNAE ou pelo Compra Direta, 

apoio na elaboração dos pro-

jetos junto ao BnB no valor de 

R$ 1.600.000,00 (um milhão 

e seiscentos mil) e mais de 5 

milhões junto Banco do Brasil 

para financiar tratores e camin-

hões.

APOIO AO PRODUTOR DE FARINHA 
DE MANDIOCA E GOMA

 Mas, a ação mais 

significativa desta secretaria 

tem sido o apoio direto ao 

agricultor com o corte de 

terra, que mesmo diante 

das dificuldades financei-

ras tem sido mantido, onde 

cortou nos primeiros anos 

de gestão a quase 3.000 ho-

ras, onde para o produtor 

que tem DAP o corte é to-

talmente grátis, os demais 

produtores contribuem 

com o óleo; dá mesma 

forma vem apoiando os 

pequenos criadores for-

necendo a vacina e a apli-

cação da mesma, já foram 

aplicadas 10 mil doses 

nesta gestão, deixando 

Incentivando a Juventude e Preservando Nossa História e Nossas Tradições
APOIANDO O HOMEM DO CAMPO!

nosso rebanho livre da 

febre Aftosa.    
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 Vera Cruz tem con-

struído sua identidade cultur-

al voltada a preservar nossa 

história, a nossa religiosidade 

e os costumes de nossa gente, 

para isso, a prefeitura tem 

promovido ações e eventos, 

apoiando e valorizando nossos 

jovens, principalmente aqueles 

com vocações para as mais vari-

adas artes, assegurando direitos 

básicos para sua formação soci-

ocultural-artística.

 A Secretária da pas-

ta, Tânia Maria L. Cabral pro-

moveu a construção de um cal-

endário de eventos com a Festa 

de Emancipação, o Dia das Cri-

SEC.  DE CULTURA,
 TURISMO E JUVENTUDE

Incentivando a Juventude e Preservando Nossa História e Nossas Tradições

anças, o MovMãe que é a grande 

Festa das Mães, o Festival Gas-

tronômico da Mandioca, o São 

João da Gente e o o Réveillon, 

além dos mais variados eventos 

promovidos em todo município, 

incentivando a manutenção da 

cultura em nossa cidade.

 Além disso, temos 

também o projeto Pró-Juven-

tude, com o objetivo de forta-

lecer o espaço de convivência 

e conexão entre jovens e cri-

anças de nosso município, cri-

ando redes de emancipação, 

principalmente da juventude 

de vulnerabilidade, através das 

parcerias entre gestores munic-

ipais de serviços 

e programas gov-

ernamentais e 

não governamen-

tais, promovendo 

oficinas de músi-

ca no Distrito do 

Cobé e as oficinas 

de karatê em Vera 

Cruz.
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SAÚDE PARA TODOS
Um grande desafio atual para qualquer gestor.

 Diante da crise da 

saúde pública e financeira em 

todo país, é o município que 

fica sobrecarregado com a carga 

da atenção básica e ainda a fal-

ta de recursos, pois é aqui que 

a população busca os primeiros 

atendimentos. O Prefeito Mar-

cos Cabral sabe do tamanho da 

sua responsabilidade, a prova 

disso é que nos dois primeiros 

anos de gestão foram investidos 

em saúde quase R$ 14 milhões 

e temos conquistado avanços 

no dia-dia da saúde munici-

pal, realizando melhorias na 

infraestrutura, adquirindo am-

bulâncias e veículos de apoio, 

equipando o hospital e as UBS’s, 

também disponibilizamos dos 

profissionais especializados 

em cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, ginecologia, 

pediatria, pequenas cirurgias, 

psiquiatria, ultrassonografia, 

Fisioterapia, nutrição, psico-

logia, educação física, fono-

audiologia e assistência social, 

totalizando mais 1.500 atendi-

mentos.

 O Hospital Materni-

dade, que tem atendimento 24 

horas, por onde passam mais de 

2.000 (dois mil) pacientes por 

mês, no qual temos diariamente 

uma equipe com 12 profissio-

nais plantonistas, 05 ambulân-

cias para atender as urgências 

e outro carro de apoio, fazendo 

atendimentos até de pacientes de 

municípios vizinhos, o que nos 

coloca na condição de ser o úni-

co município de nosso porte a 

manter um hospital 24 horas, re-

aliza-se atendimentos pré-hos-

pitalar e disponibilizar de sala 

de estabilização equipada e com 

equipe qualificada.  

 A população de Vera 

Cruz hoje conta com 06 Equipes 

de Saúde da Família, que fazem 

o atendimento mais direto com 

as famílias, trabalhando com 

a prevenção, cada uma equipe 

conta também com um carro de 

apoio para as visitas domicili-

ares, realizando atendimentos 

aos pacientes que tem dificul-

dades de deslocamento, seja na 

troca de curativos, consultas ou 

atendimento fisioterapêutico. 

O município recebeu recente-

mente duas novas UBS’s, uma no 

Cobé, contemplando o Parque 

do Gulandy e região e outra no 

Centro, na Av. Monsenhor Pai-

va, são espaços modernos que 

permitem um atendimento que 

maior qualidade e eficiência.

O Secretário de Saúde, Jussiê 

Ferreira, destaca o apoio dado 

às pessoas com dificuldades de 

locomoção e que precisam se 

deslocar para fazer consultas em 

Natal, para pacientes de hemod-

iálise, para consultas e exames 

marcados pelo sistema de mar-

cação, incluindo-se aí ônibus, 

micro-ônibus e carros peque-

nos, com uma capacidade de 

atendimento de 260 pacientes/

mês, “esse é o verdadei-

ro transporte cidadão”, 

afirma o secretário. 

Das ambulâncias em 

atividades atualmente, 

três foram conquistas 

já dessa gestão, junta-

mente com mais 7 (sete) 

veículos tipo Fiat Uno, 

que atuam no apoio às 

ações de saúde em todo 

município.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cuidando do futuro, zelando pelo bem estar.

 A Secretaria Municipal 

de Habitação e Assistência Social 

vem realizando um trabalho rele-

vante no município, com diversas 

ações que fomentam o desen-

volvimento das famílias, incenti-

vando a emancipação das mesmas 

através do empreendedorismo. 

 

Eliene Cruz, secretária da pasta 

e sua equipe, tem buscado ações 

para tirar famílias da extrema po-

breza, oferecendo capacitação e 

oportunizando a independência 

dos programas governamentais. 

Vera Cruz tem hoje 2.762 famílias 

cadastradas no Cadúnico, mas 

só 1.319 recebem o benefício do 

Bolsa família, sendo 668 con-

sideradas em extrema pobreza.  

  

 O SCFV – Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, que é desenvolvido em 

3 núcleos, atendendo 163 crianças 

e adolescentes e 192 idosos, tem o 

propósito de fortalecer vínculos fa-

miliares e incentivar a socialização 

e a convivência comunitária. Pos-

sui caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação 

dos direitos e no desenvolvimento 

de capacidades e potencialidades, 

com vistas ao alcance de alternati-

vas emancipatórias para o enfren-

tamento da vulnerabilidade social. 

 

 O CRAS é  uma unidade 

de Proteção Social Básica do Siste-

ma Único de Assistência Social e 

tem como objetivo prevenir situ-

ações de risco e de vulnerabilidade 

social, fortalecendo os vínculos e 

promovendo o resgate a cidada-

nia, sendo a “porta de entrada” dos 

usuários à rede de proteção social 

básica do SUAS, e tem como pú-

blico prioritário em suas ações os 

beneficiários de algum benefício 

da assistência social, como por ex-

emplo, o Bolsa Família, Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), 

que beneficia hoje 547 pessoas e 

outros participantes dos Serviços, 

Programas e Projetos da Assistên-

cia Social, que acompanham 500 

famílias e são referenciadas 2.500. 

 Esta secretaria também 

é responsável por outros  progra-

mas como o Criança Feliz, que 

apoia 100 famílias, Programa do 

Leite, atendendo 200 famílias, 

atuando também na geração de 

trabalho e renda, em parceria com 

a EMATER e o SEBRAE, atuan-

do também junto as pessoas mais 

carentes, seja doando cestas bási-

cas ou peixe na Semana Santa.
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