


POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 1: ESTRUTURAÇÃO REGIONAL
Trata da integração regional para o desenvolvimento e a articulação de serviços e infraestruturas de forma comum a todos os municípios da Quarta Colônia.
Este tema se desenvolve mediante a existência do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, e tem como incumbência estabelecer
dentro da Lei do Plano Diretor uma previsão genérica de realizar acordos e associações do Poder Público Municipal com os Municípios vizinhos, e o Estado,
para estes fins.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

Política de Estruturação Regional

Programa de Fortalecimento das 
Potencialidades Paleontológicas

* Projeto “Parques Paleontológicos da Quarta Colônia”.
Projeto “Faculdade de Paleontologia da Quarta Colônia”.  

Programa de Desenvolvimento Ecoturístico

*  Projeto  Circuitos  Turísticos  da  Reserva  da  Biosfera  da  Mata
Atlântica
Projeto de Turismo de Aventura
Projeto Turismo Religioso
Projeto Comercialização da água da gruta
Projeto Turismo científico e cultural
Projeto Apoio ao Recanto Maestro
Projeto Roteiro de Eventos Regional

Programa Zonas de Preservação
* Projeto Zonas de Preservação Permanente – ZPPs
Projeto Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs 
* Projeto Recuperação de Matas Ciliares

Programa  de  Fortalecimento  do
CONDESUS

* Projeto de Divulgação do CONDESUS
Projeto de Articulação da representatividade do CONDESUS

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 2: ARTICULAÇÃO ECONÔMICA
Promover ações que tratem de articular economicamente o município de São João do Polêsine, incentivando as potencialidades e iniciativas existentes,
e promovendo outras ações nas áreas deficientes.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

Política de Desenvolvimento do 
Setor Primário

Política de Desenvolvimento do 
Setor Secundário

Política de Desenvolvimento do 
Setor Terciário

Política de Turismo

Programa de Fortalecimento das 
Propriedades Rurais

* Projeto de Cultivos Alternativos para o Fumo
Projeto de Incentivo ao Turismo Rural
* Projeto Incentivos de Preservação 
* Projeto de Permanência do Jovem no Campo
Projeto de Incentivo à Produção Orgânica
Projeto de Economia Solidária
Projeto de Incentivo aos Produtores Locais

Programa de Promoção do Associativismo 
e Cooperativismo 

*  Projeto  de  educação  ambiental  para  proprietários  rurais
Projeto de empreendedorismo para proprietários rurais
* Projeto de Incentivo às Agroindústrias
* Projeto fortalecimento do artesanato local

Programa de Promoção Turística
*  Projeto  de  Incentivos  Fiscais  para  Investimento  em  Produtos  e
Serviços de Base Turística
Projeto de Capacitação de mão-de-obra local

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 3: MOBILIDADE
Garantir ao município de São João do Polêsine boa acessibilidade do ponto de vista da mobilidade e do transporte, promovendo sistemas inter-modais
de transporte e a diversificação de modalidades, buscando sempre as alternativas mais sustentáveis e promovendo as características que a população já
apresenta.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

Política de Mobilidade

Política de Desenvolvimento do 
Sistema Viário

Programa de Melhoria da Mobilidade e 
Transporte

* Projeto de Elaboração de Plano Municipal de Sistema Viário 
* Projeto de Melhoria do Sistema de Escoamento de Produção 
Projeto de Vias alternativas para o tráfego pesado de veículos
Projeto de Padronização dos passeios públicos
* Projeto de Acessibilidade a Pontos Turisticos
* Projeto Via Secundária como alternativa

Programa de Promoção de Diferentes 
Modalidades de Transporte

Projeto  de  Ciclovia  para  Zona  Urbana  e  Rural  
Projeto de incentivo ao uso da bicicleta
Projeto de Caminhódromo
Projeto de Elaboração de Plano de Arborização Urbana

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 4: PROTEÇÃO AMBIENTAL
Garantir no município de São João do Polêsine a ocorrência de práticas produtivas e de lazer compatíveis com a preservação e conservação do meio
ambiente. A temática da preservação do meio ambiente se torna praticamente obrigatória em todo o mundo, e é um conjunto de medidas que devem ser
adotadas por todos, de forma a garantir o futuro do nosso planeta para as novas gerações.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS
Política de Meio Ambiente

Política de Drenagem, 
Preservação dos Recursos 
Hídricos e Recuperação e 
Conservação da Vegetação Nativa

Política de Gestão dos Espaços 
Livres

Programa de Recuperação e Preservação 
de Áreas de Preservação Permanente

Projeto de Mapeamento de Propriedades Rurais
* Projeto de Elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômico
Projeto de Incentivos para Proprietários Rurais
* Projeto de Recuperação do Arroio da Zona Urbana
Projeto de Regulamentação da ocupação do Recanto Maestro

Programa de Fiscalização Ambiental
Projeto de Mapeamento de Renda de famílias moradoras de APPs
* Projeto de Educação Ambiental
* Projeto de Educação Patrimonial

Programa de Apoio ao Licenciamento 
Ambiental Regional

Projeto  de  Formação  de  Equipe  Técnica  para  análise  de
Licenciamentos Ambientais Regionais

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 5: MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Garantir a população do município de São João do Polêsine o acesso a infraestrutura e melhoria dos serviços urbanos.  Acesso à infraestrutura
entendida como o acesso à redes de abastecimento de água, energia elétrica, saneamento básico, bem como à educação, saúde, cultura e lazer. Melhoria
dos serviços urbanos entendida como a busca por ações referentes aos serviços urbanos que a Prefeitura Municipal oferece aos seus moradores, tais como
pavimentação, iluminação pública, varrição, capina etc.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

Política de Infraestrutura

Política de Saneamento Básico e 
Gestão de Resíduos Sólidos

Política de Saúde

Política de Educação e Cultura

Política de Segurança Pública

Programa de Fortalecimento da Saúde 
Municipal

* Projeto de Ações de Saúde Preventiva
* Projeto de Implantação de Atendimento Emergencial
* Projeto de Especialização na Saúde

Programa de Abrangência Educacional
* Projeto de Educação Ambiental
* Projeto de Educação Patrimonial
Projeto de Qualificação de Mão-de-obra rural
Projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Programa de Melhoria à Infraestrutura 
Física 

* Projeto de Elaboração de Plano de Saneamento Ambiental
* Projetos de Alternativas para Abastecimento de Áreas Rurais
Projeto de reestruturação da infra-estrutura de apoio ao turismo
* Projeto Centro de Informações Turísticas
Projeto de Municipalização do Cemitério
Projeto de Ampliação do Cemitério
Projeto  de  regulamentação  quanto  à  instalação  de  novas
infraestruturas
Projeto de melhoria no acesso às comunicações
Projeto de promoção de áreas de lazer
Projeto de promoção de atividades recreativas

Programa de Coleta Regional de Resíduos 
Sólidos

* Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
* Projeto de Aterro sanitário de apoio
* Projeto de instalação de Central Regional de Reciclagem
* Projeto de recolhimento de embalagens de agrotóxicos

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 6: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Reconhecer as diferentes formas de expressão e manifestações culturais características do município de São João do Polêsine, além de registrar e catalogar
sistematicamente o acervo cultural da região da Quarta Colônia, e propor ações de preservação e valorização do patrimônio cultural em concordância
com o Plano Regional de Desenvolvimento da Quarta Colônia e os Planos Diretores dos demais Municípios desta região.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS

Política de Qualificação do 
Patrimônio Cultural

Programa de Recuperação e Preservação 
do Patrimônio Construído

* Projeto de Elaboração de Plano de Preservação e Conservação do
Patrimônio Natural e Construído
* Projeto de Educação Ambiental
* Projeto de Educação Patrimonial
Projeto de Capacitação de técnicos para orientação de proprietários
* Projeto de preservação dos geossítios 
* Projeto de Preservação e conservação de Vale Vêneto
Projeto de Regulamentação de Comunicação Visual
Projeto Centro de Informações Turísticas

Programa de Implementação de Comissão 
Regional de Patrimônio Cultural

* Projeto de Capacitação de técnicos para orientação de proprietários
Projeto  de implementação de centro  de estudos e catalogação do
patrimônio regional

* Projetos prioritários



POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

DIRETRIZ 7: HABITAÇÃO PARA TODOS
Viabilizar para toda a população de São João do Polêsine o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável.

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS
Política de Habitação de Interesse 
Social e Regularização Fundiária

Programa de Regularização Fundiária * Projeto de Regularização 
Programa de Habitação de Interesse Social * Projeto de Elaboração de Plano Habitacional de Interesse Social

Projeto de Remoção de população moradora de áreas de risco

* Projetos prioritários





DIRETRIZ DE ESTRUTURAÇÃO REGIONAL
Programa de Fortalecimento das Potencialidades Paleontológicas
Projeto “Parques Paleontológicos da Quarta Colônia”
Descrição: O projeto "Parque Paleontológico da Quarta Colônia" terá como destaque os sitios paleontológicos que poderão ser  transformadas em museus
ao ar livre, com a colocação de painéis explicativos contando a sua história evolutiva. As rodovias deverão ser sinalizadas com placas indicativas dos pontos
de interesse paleontológico, tendo como propósito, trazer a cultura da Paleontologia para os município da região da Quarta Colônia e municípios vizinhos que
tenham elementos já divulgados e registrados. O CPRM – Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais já tem estudos em andamento e deverá ser a
instituição colaboradora desse projeto. O projeto deve ser implantado por meio de uma campanha conjunta dos municípios envolvidos.
Objetivo Geral:  Constituir  o Parque Paleontológico da Quarta Colônia,  fomentando e divulgando as descobertas científicas na área da paleontologia e
arqueologia, estimulando o turismo científico e ecológico de maneira sustentável no município e na região.
Projeto “Faculdade de Paleontologia da Quarta Colônia”
Descrição: A Faculdade de Paleontologia, ou um Instituto de Pesquisas Paleontológicas, deverá ser uma organização não governamental sem fins lucrativos,
congregando ambientalistas, técnicos, educadores e pesquisadores da área, onde poderá funcionar também um laboratório, uma biblioteca temática e um
Museu Paleontológico. Atuará em atividades relacionadas a cursos de capacitação e aperfeiçoamento; pesquisa e documentação; assessoria jurídica para
empresas e pessoa física que tenham interesse na questão; consultoria em educação ambiental; palestras, seminários e workshops; campanhas e oficinas
de arte. Será  responsável pela concepção, execução de políticas, conhecimento e investigação de temas tradicionais de paleontologia, paleobotânica e
arqueologia, com projetos temáticos de investigação de importância regional e estudos de revelação, aproveitamento e valorização desse patrimônio no
território  municipal  e  regional.  Realizará  também pesquisas científicas,  estudos econômicos,  cursos,  seminários,  convenções e outros eventos,  com a
finalidade de difundir o conhecimento sobre o tema.
Objetivo Geral: Criar a Faculdade de Paleontologia da Quarta Colônia, ou entidade equivalente.
Programa de Desenvolvimento Ecoturístico
Projeto Circuitos Turísticos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
Descrição: O projeto prevê a implantação de Circuitos Turísticos, inserindo atividades de preservação e valorização do patrimônio natural e cultural, a partir
de roteiros com estradas e trilhas sinalizadas, integrando o Ecoturismo com a formação de grupos treinados para a atividade turística local. 
Objetivo Geral: O projeto Circuitos Turísticos tem por finalidade revitalizar o patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico natural dos municípios da
região, integrando-se em circuitos que coloquem o visitante e a população local em contato com o patrimônio através de visitação aos atrativos turísticos,
oferecendo aventuras agradáveis e conforto aos que desejam conhecer a Quarta Colônia e ter contato com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Além
disso, objetiva resgatar o valor cultural, patrimonial e ambiental do município, contribuindo para a formação de circuitos e cadeia produtiva da atividade
turística, em consonância com a preservação e conservação do ambiente natural.
Projeto de Turismo de Aventura
Descrição: Diante da identificação das possibilidades dentro das modalidades existentes de turismo de aventura possíveis de serem realizadas na região,
promover as melhores práticas de segurança e qualidade entre os praticantes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Turismo de Aventura,
buscando incentivar, de forma harmônica e ética, a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural, assim como a prosperidade econômica dos
associados e de seus colaboradores e dos destinos turísticos.



Objetivo Geral: Implementar ações voltadas para o desenvolvimento do segmento do turismo de aventura com qualidade, sustentabilidade e segurança.
Projeto Turismo Religioso
Descrição: O projeto visa resgatar na este segmento turístico pouco explorado, embora existam diversas atrações e eventos com grande potencial 
exploratório. O desenvolvimento do turismo possibilita o desenvolvimento social e econômico, a ser obtido através da geração de emprego e renda voltada 
ao atendimento ao turismo. 
Tal projeto tem como diretrizes o sentido de aproveitamento dos atrativos direta e indiretamente ligados a presença religiosa na Região, a serem explorados 
do ponto de vista turístico, nos campos histórico, cultural, esportivo, social, de negócios, contemplação, entre outros. A imensa quantidade de belezas 
naturais, especialmente uma grande porção de Mata Atlântica também pode ser explorada.
Objetivo: Resgatar através das andanças e peregrinação do uma sistemática de peregrinação religiosa. A passagem por pontos e atrativos históricos, 
naturais e construídos, que de alguma forma possam ser integrados, possibilita o aproveitamento econômico do evento.
Projeto Roteiro de Eventos Regional
Descrição: A região da Quarta Colônia apresenta eventos desarticulados e sobrepostos. A idéia do projeto é que seja criado um roteiro regional para eventos,
em que os municípios agendem previamente e todo o ano existam programações.
Objetivo Geral: Criar roteiro de eventos regional.
Projeto Turismo Histórico Cultural
Descrição: Trabalha a inovação de produtos e serviços do segmento turístico a partir do olhar dos envolvidos, aliado à valorização da história e cultura locais.
Objetivo: Contribuir para o planejamento, gestão e formatação de novos produtos e serviços, impulsionando a economia do município por meio do Turismo
Histórico e Cultural.
Projeto Apoio ao Recanto Maestro
Descrição: O município de São João do Polêsine apresenta uma localidade cheia de particularidades, por atrair grande parte de públoico externo de diversas
partes do país e do mundo, chamada Recanto Maestro. Atualmente, esta localidade encontra-se desarticulada dos eventos e programações municipais e
regionais, sendo assim este projeto visa promover e apoiar as atividades geradas pelo Recanto Maestro.
Objetivo Geral: Apoiar e promover as atividades do Recanto Maestro.
Programa Zonas de Preservação
Projeto Zonas de Preservação Permanente – ZPPs
Descrição: Voltado à produtividade econômica e à proteção total da Mata Atlântica existente no município, incorporando o desenvolvimento e a implantação
de projetos do sistema agroflorestal, com o manejo da floresta nativa, bem como permitir a introdução de espécies exóticas, em regiões determinadas e
apropriadas. 
Objetivo Geral:  Promover o desenvolvimento econômico e humano, de maneira ecológica e ambientalmente sustentável,  protegendo e preservando a
biodiversidade da Mata Atlântica local.
Projeto Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs 
Descrição:  Voltado  à  produtividade  econômica  e  à  proteção  parcial  da  Mata  Atlântica  existente  no  município,  incorporando  o  desenvolvimento  e  a
implantação de projetos do sistema agroflorestal, com o manejo da floresta nativa, bem como a introdução de espécies exóticas, em regiões apropriadas,
com a possibilidade de aproveitamento de áreas para produção.
Objetivo  Geral:  Promover  o  desenvolvimento  econômico  e  humano,  de  maneira  ecológica  e  culturalmente  sustentável,  protegendo  e  preservando  a
biodiversidade da Mata Atlântica local estimulando a permanência das famílias no meio rural oferecendo novas oportunidades de fonte e renda.



Projeto Recuperação de Matas Ciliares
Descrição:  Prevê  a recuperação  da mata ciliar,  que protege as nascentes e  demais mananciais  e  a  vida  aquática.  evitando  a erosão  das margens,
funcionando como filtro aos agentes agressores, servindo de refúgio às aves e animais, favorecendo a criação de corredores de biodiversidade, preservando
a biodiversidade da fauna e flora. Atualmente as matas ciliares da região são praticamente inexistentes, em função do plantio indiscriminado do arroz.
Objetivo Geral: Recuperar as matas ciliares ao longo dos cursos d´água.
Programa de Fortalecimento do CONDESUS 
Projeto de Divulgação do CONDESUS
Descrição: A região da Quarta Colônia é pioneira na formação de um consórcio de desenvolvimento sustentável no estado do Rio Grande do Sul, mas suas
atividades e atuação ainda são pouco conhecidas, limitadas e exploradas.
Objetivo Geral: Fortalecer o consórcio, promovendo maior divulgação de sua existência e de suas atividades desempenhadas.
Projeto de Articulação da representatividade do CONDESUS
Descrição: Utilizar com maior ênfase a estrutura do Consórcio.
Objetivo Geral: Proporcionar maior integração entre os associados do Consórcio. 

DIRETRIZ DE ARTICULAÇÃO ECONÔMICA
Programa de Fortalecimento das Propriedades Rurais
Projeto de Cultivos Alternativos para o Fumo
Descrição: Incrementar ações de substituição da cultura do fumo. Divulgar e capacitar os fumicultores para a busca de cultivos sustentáveis economicamente
e ecologicamente.  
Objetivo Geral: Substituição gradual dos cultivos do fumo sem provocar o êxodo rural, melhoria da produção e meio ambiente.
Projeto de Incentivo ao Turismo Rural
Descrição: Projeto de incentivo a toda atividade turística que ocorra na zona rural, integrando a atividade agrícola e de pecuária à atividade turística.
Objetivo  Geral:  Criar  oportunidades  para  uma  área  que  tem  um  potencial  turístico  e,  ao  mesmo  tempo,  estabelecer  condições  para  atividades  de
sustentabilidade na região.
Projeto Incentivos de Preservação 
Descrição: Em meio a grande percentual de fragmentos florestais, característicos do rebordo da região, a vocação agrícola destas áreas é sustentada pela
produção da pequena propriedade familiar, onde uma policultura pouco diversificada de hortigranjeiros, com fins de subsistência e comercialização (por meio
de atravessadores), é a atividade econômica de maior importância na renda familiar. Nesta realidade, revela-se o uso conflitivo do solo, onde o impedimento
legal (Lei Federal 4.771/65 – Código Florestal) limita a expansão da área destes cultivos sobre a floresta, que geralmente ocorre em solos acidentados e
ocupa, em média 50 a 70% da área total da propriedade. Em função da abrangência e freqüência dos problemas detectados, além da importância da
atividade  agrícola  na região,  considera-se  que  os  Sistemas Agroflorestais  constituem a melhor  alternativa  para  amenizar  os  problemas gerados pela
agricultura praticada na região. Nesse sentido, a adoção de práticas agroflorestais que permitam a otimização do uso da terra, levando em conta aspectos de
sustentabilidade econômica, ambiental e sócio-cultural, tendem permitir a manutenção e a melhoria da produção, além de dignificar a qualidade de vida. A
partir da linha mestra da sustentabilidade ambiental, o projeto tem por finalidade incorporar elementos florestais nos sistemas agrícolas, visando ao mesmo
tempo recuperar e conservar fragmentos florestais existentes no âmbito das propriedades rurais, bem como o aumento da biodiversidade.
Objetivo Geral:  Fomentar e estimular a permanência das famílias no meio rural,  criando formas rentáveis de produção, manejo e uso sustentável  dos



recursos naturais, preservando a biodiversidade do município, em especial da Mata Atlântica.
Projeto de Permanência do Jovem no Campo
Descrição: Projeto que visa enfocar o desenvolvimento de processos educativos permanentes e continuados, visando a formação da juventude rural como
forma de estimular a sua permanência no campo, promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de comunidades sustentáveis.
Objetivo Geral: Formar jovens capacitados a gerenciar e conduzir atividades produtivas no campo, inserindo-os de forma sustentável na sociedade.
Projeto de Incentivo à Produção Orgânica
Descrição: O projeto visa incentivar a produção de alimentos e produtos animais e vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos ou alimentos
geneticamente  modificados,  através  de  incentivos  de aquisição  de produtores  que  garantirem este  tipo  de  produto  final  que  adere  aos  princípios  de
agricultura sustentável.
Objetivo Geral: Incentivar a produção de alimentos e produtos animais e vegetais baseados nos princípios da produção orgânica.
Projeto de Economia Solidária
Descrição: As práticas da economia solidária consistem na valorização social do trabalho humano, no reconhecimento do lugar da mulher, jovens, idosos e
menos favorecidos culturalmente e socialmente numa economia fundada na solidariedade. A busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a
natureza  e nos valores da cooperação e da solidariedade.  É,  portanto,  um projeto  de desenvolvimento integral  que visa  à sustentabilidade,  à  justiça
econômica, social, cultural e ambiental e à democracia participativa.
Objetivo geral: Fomentar iniciativas que incluam os princípios da economia solidária e da inclusão social na região da Quarta Colônia.
Projeto de Incentivo aos Produtores Locais
Descrição:  O  projeto  visa  o  fortalecimento  da  produção,  com  a  exploração  e  manejo  adequado  das  unidades  que  favorecem  os  diversos  cultivos
característicos da região; o melhoramento da qualidade de vida das famílias de produtores rurais, com o crescimento econômico e a permanência no campo;
o desenvolvimento econômico dos distritos; e o abastecimento da sede do município de produtos da região com qualidade, aproveitando a oportunidade dos
municípios vizinhos como complementação mútua à produção. 
Objetivo Geral: Permitir a comercialização direta dos produtos da Agricultura Familiar da região central, de forma a estimular a permanência das famílias de
agricultores na área rural e promover a Soberania Alimentar. Uso em programas sociais governamentais de produtos locais. 
Programa de Promoção do Associativismo e Cooperativismo 
Projeto de educação ambiental e empreendedorismo para proprietários rurais
Descrição: Projeto que inclui temas como agricultura familiar, ética, agroecologia, associativismo, comercialização e mercado, meio ambiente e segurança
alimentar,  além  de  qualificações  voltadas  para  o  empreendedorismo  e  administração  rural,  através  da  prática  dos  ensinamentos  teóricos  algumas
características do comportamento empreendedor, tais como aproveitamento de oportunidades, desenvolvimento da iniciativa,  persistência, correr  riscos
calculados,  comprometimento,  busca  de  informações,  estabelecimento  de  metas,  planejamentos  e  monitoramentos  sistemáticos  e  rede  de  contatos.
Independência e autoconfiança.
Objetivo Geral: Capacitar os proprietários rurais da região conforme os temas que envolvem a educação ambiental e o empreendedorismo.
Projeto de Incentivo às Agroindústrias
Descrição:  Devido  à  existência  de  um amplo  mercado  consumidor  de  produtos  caseiros  ou  artesanais  nos  município  do  entorno,  a  implantação  de
agroindústrias  devidamente  constituídas  nesse  setor,  de  forma  a  qualificar  e  regularizar  a  produção  hoje  existente,  constitui  um das  políticas  a  ser
desenvolvida. Caracterizada principalmente pela produção de embutidos maturados, como os salames, e frescais, como lingüiças, salsichões, conservas e
panificados a quantidade de produtos fabricados hoje fica aquém da demanda existente na região. Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento local e



regional através da estruturação dos agricultores, rurais e urbanos, responsáveis pela oferta de alimento processados no mercado.
Projeto fortalecimento do artesanato local
Descrição: O municipio de São João do Polêsine apresenta grande variedade de produção de artesanato, e atualmente toda esta produção é desarticulada e
desconhecida, podendo ser promovida através de feiras e terminais de comercialização.
Objetivo Geral: Fortalecer a prática do artesanatao local.
Programa de Promoção Turística
Projeto de Incentivos Fiscais para Investimento em Produtos e Serviços de Base Turística
Descrição: O projeto prevê a capacitação e qualificação de recursos humanos que estejam dispostos a adquirir conhecimento na área de planejamento da
gestão ambiental, voltados ao investimento de empreendimentos turísticos e hoteleiros ligados, especialmente, à hotelaria, gastronomia e ao turismo.
Objetivo Geral: Formar profissionais preocupados com o Planejamento e o Desenvolvimento do Turismo Sustentável assim como empreendedores que
desenvolvam suas atividades voltadas às necessidades do Turismo como Negócio e aptos a atuarem em todos os setores desse mercado. 
Projeto de Capacitação de mão-de-obra local
Descrição: O resgate social do cidadão através do conhecimento e conseqüente capacitação é o grande objetivo deste trabalho. 
Objetivo Geral: Capacitar mão de obra para construção civil através de ações sociais-pedagógicas em comunidades carentes da região da Quarta Colônia.

DIRETRIZ DE MOBILIDADE
Programa de Melhoria da Mobilidade e Transporte
Projeto de Elaboração de Plano Municipal de Sistema Viário 
Descrição: Realização do diagnóstico e das propostas para um Plano Diretor Municipal de Sistema Viário de São João do Polêsine.
Objetivo  Geral:  Adequar  o  sistema de transporte  público e  privado às  diretrizes  do Plano Diretor,  adequado para  solucionar  os problemas atuais  de
ineficiência nas áreas urbanas centrais.  
Projeto de Melhoria do Sistema de Escoamento de Produção 
Descrição: Realização do diagnóstico da rede viária municipal de São João do Polêsine. Intervenção e melhoria do sistema viário municipal e regional.
Objetivo Geral: Estabelecer prioridades de melhorias nas vias de escoamento da produção local e regional
Projeto de Vias alternativas para o tráfego pesado de veículos
Descrição: Estabelecer estudo visando um projeto alternativo de uso de vias para o trafego pesado no espaço urbano.
Objetivo Geral: Estabelecer alternativa para a passagem de caminhões e outros veículos pesados em vias projetadas com maior capacidade de suporte ao
trafego destes veículos. 
Projeto de Padronização dos passeios públicos
Descrição: Inserir um novo conceito de passeio público, com padronização de calçadas, organização e localização do mobiliário urbano e melhoraria da
drenagem. Para isso, seria estabelecido um novo padrão arquitetônico para reforma ou construção das calçadas da cidade, como normas para garantir a
acessibilidade e os materiais que podem ser utilizados.
Objetivo Geral: Garantir a livre circulação de pedestres, incluindo pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
Projeto de Acessibilidade a Potencialidades Turísticas
Descrição: Estudo de rotas para o turismo local e regional. Utilização dos levantamentos do patrimônio construído e dos mapas do Plano Diretor como base. 
Objetivo Geral: Promover a divulgação e aproveitamento das potencialidades turísticas do município e da região com roteiros integrados para acessar os 



locais de interesse históricos, culturais, de atividades de lazer e paisagístico.
Projeto Via Secundária como alternativa
Descrição: O município tem como acesso principal a RS 149, via de velocidade elevada e que acaba por apresentar alguns problemas devido à proximidade 
com a zona urbanizada, como acidentes e alto numero de pedestres e veículos alternativos (bicicletas, tratores etc). A proposta é de criação de uma via 
secundária paralela à RS 149, que daria acesso às residências e atividades localizadas ao longo da via.
Objetivo Geral: Implementar via secundária como alternativa de acesso à edificações de São João do Polêsine, ao longo do perímetro urbano.
Programa de Promoção de Diferentes Modalidades de Transporte
Projeto de Ciclovia para Zona Urbana e Rural
Descrição: A bicicleta e a necessidade de infraestrutura adequada à sua utilização é um pressuposto que deve estar nas cidades que buscam um 
desenvolvimento sustentável, principalmente às pessoas envolvidas com projeto geométrico de vias urbanas e intermunicipais
Objetivo Geral: Incentivar à população para que esta faça uso da bicicleta como meio de transporte alternativo, não poluente e saudável.
Projeto de Caminhódromo
Descrição: Contemplar setores da cidade com equipamento adequado para o exercício de caminhar, sem conflitos com a circulação viária e outras atividades
urbanas. Construir vias especifica para a atividade, com material adequado e seguro, em áreas públicas. Incentivar à população para que pratique a atividade
de caminhadas.
Objetivo Geral: Proporcionar local adequado e seguro para esta prática saudável em vários setores da cidade, independente de idade, mais próximo das
áreas residenciais.  
Projeto de Elaboração de Plano de Arborização Urbana
Descrição: O Plano de Arborização Urbana trata da arborização urbana e toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades, que consiste nas
áreas livres de uso público e potencialmente coletivas, nas áreas livres particulares e no sistema viário.
Objetivo Geral: Normatizar procedimentos básicos para implantação e manutenção de árvores que constituem a arborização urbana, com a seleção de
espécies adequadas, que favoreçam a biodiversidade urbana e que resultem em fator positivo para a qualificação dos espaços urbanos e seus usuários.  

DIRETRIZ DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Programa de Recuperação e Preservação de Áreas de Preservação Permanente
Projeto de Mapeamento de Propriedades Rurais
Descrição: Manter cadastro atualizado das propriedades rurais com o intuito de promover o desenvolvimento rural, verificar necessidades e potencialidades
para o uso adequado da propriedade, verificar conflitos ambientais.
Objetivo Geral: Utilizar as informações dos mapas do Plano Diretor que define as APPs, e georreferenciados para cadastrar os imóveis rurais. 
Projeto de Elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômico
Descrição: Utilizando a base cartográfica do Plano Diretor que define as APPs, e o cadastro rural, implementar políticas de produção e renda em todas as
propriedades no sentido de aproveitamento máximo das potencialidades naturais, sem comprometer o meio ambiente.
Objetivo Geral: Estabelecer o Zoneamento Ecológico-Econômico de todo o município. 
Projeto de Incentivos para Proprietários Rurais
Descrição: Incentivos, através de impostos ecológicos, aos proprietários que mantém e conservam o espaço natural com sua biodiversidade.  
Objetivo Geral: Com o objetivo de remuneração aos proprietários que preservam áreas naturais ou recuperem áreas degradas. Compensação pela não 



utilização com atividades impactantes ao meio ambiente. Promoção da fixação dos moradores nas propriedades rurais com alternativas de melhoria na 
qualidade de vida desta população.
Projeto de Recuperação do Arroio da Zona Urbana
Descrição: O curso d´água que cruza a área urbanizada encontra-se com níveis de poluição e assoreamento elevados, sendo que poderia ser um espaço de
lazer agradável e interessante ambientalmente.
Objetivo Geral: Recuperar o arroio da zona urbanizada de São João do Polêsine.
Projeto de Regulamentação da ocupação do Recanto Maestro
Descrição: O município de São João do Polêsine apresenta uma localidade cheia de particularidades, por atrair grande parte de público externo de diversas 
partes do país e do mundo, chamada Recanto Maestro. Mas a implantação inicial desta localidade se deu nas cotas mais baixas de um morro importante do 
município, que pode ser caracterizada como Área de Preservação Permanente, além de ser também uma área de risco ambiental.
Objetivo Geral: Regulamentar a ocupação da área do Recanto Maestro.
Programa de Fiscalização Ambiental
Projeto de Mapeamento de Renda de famílias moradoras de APPs
Descrição: Utilizando a base cartográfica do Plano Diretor que define as APPs e o cadastro rural, estabelecer políticas de compensação da manutenção e
preservação das APPs. 
Objetivo Geral: Melhorar a renda dos moradores em APPs através dos incentivos para a manutenção e proteção do meio ambiente. 
Projeto de Educação Ambiental
Descrição:  Processo  de  sensibilização  e  Educação  Ambiental  para  a  população  do  município,  priorizando  os  pequenos  agricultores,  integrando  os
conhecimentos populares com os conhecimentos técnico/científicos para o manejo produtivo do território municipal, em especial na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica - RBMA.
Objetivo Geral: Proporcionar a sensibilização e a mudanças de hábitos e atitudes culturais da população do município, priorizando os pequenos agricultores
localizados na área da RBMA, incorporando sub-projetos pedagógicos nas escolas rurais que estimulem a valorização das atividades rurais de maneira
sustentável e, sub-projetos nas escolas urbanas visando a valorização do ambiente natural, bem com a sua  proteção e conservação.
Projeto de Educação Patrimonial
Descrição: Estabelecer disciplinas obrigatórias com ensino sobre o patrimônio natural e construído do município e da região nas escolas do município. 
Objetivo Geral: Promover através do ensino e da pesquisa a disseminação do conhecimento e valorização do patrimônio natural e construído. 
Programa de Apoio ao Licenciamento Ambiental Regional
Projeto de Formação de Equipe Técnica para análise de Licenciamentos Ambientais Regionais
Descrição: Capacitação de técnicos municipais para o Licenciamento Ambiental de atividades locais e regionais.
Objetivo Geral: Promover melhoria na aplicação das Leis Ambientais, rapidez nos licenciamentos municipais e regionais, efetivo cumprimento do 
estabelecido na legislação ambiental.

DIRETRIZ DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Programa de Fortalecimento da Saúde Municipal
Projeto de Ações de Saúde Preventiva
Descrição: Desenvolvimento de ações de prevenção de doenças contagiosas ou não, através dos médicos de família, postos de saúde. Diminuição dos



custos ao sistema municipal de saúde.
Objetivo Geral: Promover melhoria na qualidade de vida da população através da prevenção com consultas e informações de procedimentos, alimentação,
cuidados especiais, etc. 
Projeto de Implantação de Atendimento Emergencial
Descrição: Implantação de espaço municipal para atendimento emergencial.
Objetivo Geral: Atender localmente os casos de emergência médica, propiciando segurança e conforto aos pacientes, sem a necessidade de deslocamento a
centros maiores para o atendimento. 
Projeto de Especialização na Saúde
Descrição: Promover e reconhecer a área da saúde mais favorável a ser desenvolvida no município, através de diagnóstico da saúde municipal, profissionais
com especialização, equipamentos, estrutura física, etc.
Objetivo Geral: Incentivar e desenvolver atividade especializada na saúde que sirva como complementação ao sistema regional de saúde, sem a 
sobreposição de especialidades.
Programa de Abrangência Educacional
Projeto de Educação Ambiental
Descrição:  Processo  de  sensibilização  e  Educação  Ambiental  para  a  população  do  município,  priorizando  os  pequenos  agricultores,  integrando  os
conhecimentos populares com os conhecimentos técnico/científicos para o manejo produtivo do território municipal, em especial na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica - RBMA.
Objetivo Geral: Proporcionar a sensibilização e a mudanças de hábitos e atitudes culturais da população do município, priorizando os pequenos agricultores
localizados na área da RBMA, incorporando sub-projetos pedagógicos nas escolas rurais que estimulem a valorização das atividades rurais de maneira
sustentável e, sub-projetos nas escolas urbanas visando a valorização do ambiente natural, bem com a sua  proteção e conservação.
Projeto de Educação Patrimonial
Descrição: Estabelecer disciplinas obrigatórias com ensino sobre o patrimônio natural e construído do município e da região nas escolas do município. 
Objetivo Geral: Promover através do ensino e da pesquisa a disseminação do conhecimento e valorização do patrimônio natural e construído. 
Projeto de Qualificação de Mão-de-obra rural
Descrição: Promoção de Cursos Técnicos nas áreas da atividade rural, através de convênios com a Pró Reitoria de Extensão da UFSM. 
Objetivo Geral: Melhoria na produção familiar rural, desenvolvimento de agricultura mais ecológica, maior produtividade e ganhos econômicos, ambientais e
de saúde para os produtores. Novas atividades produtivas e mudança de base produtiva.  
Projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Descrição: Garantia de continuidade do ensino de jovens e adultos, em qualquer idade, promovendo o acesso á educação em todas as gerações.
Objetivo  Geral: Dar  oportunidade de as  pessoas terem acesso  ao conhecimento  científico  e  histórico,  assim como a produção literária  e  artística,  e
paralelamente a isso proporcionar-lhes a vivência de valores ligados à cidadania e ética.
Programa de Melhoria à Infraestrutura Física
Projeto de Elaboração de Plano de Saneamento Básico
Descrição: Implementar rede de coleta e tratamento dos resíduos líquidos urbanos. Tratamento e destino final ao meio ambiente de forma a não impactar os
mananciais existentes.  
Objetivo Geral: Elaborar o Plano de Saneamento Básico Municipal. 



Projetos de Alternativas para Abastecimento de Áreas Rurais
Descrição: Busca de alternativas através de poços artesianos ou cisternas para a coleta de águas pluviais.
Objetivo Geral: Garantir água para uso doméstico e de animais domésticos. Melhoria da qualidade de vida e saúde da população rural.
Projeto de Apoio à Infraestrutura Turística
Descrição: Elaboração e executar planos, programas e ações Ministério relacionados à infraestrutura turística, permitindo a articulação de ações com os
demais órgãos que interagem com a Política Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, a fim de obter recursos.
Objetivo Geral: Elaborar projetos que visem o apoio à infraestrutura turística.
Projeto Centro de Informações Turísticas
Descrição: A localização do município é estratégica em relação à região da Quarta Colônia, e a principal via de acesso aos demais municípios passa pela
zona urbanizada;  seria  interessante  a  implantação  de um Centro  Regional  de Informações Turisticas,  que poderia  informar  sobre eventos,  trajetos e
potencialidades.
Objetivo Geral: Implementar Centro Regional de Informações Turísticas em São João do Polêsine.
Projeto de Municipalização do Cemitério
Descrição:  Atualmente,  o Cemitério  pertence à Igreja,  mas quem paga os custos é a Prefeitura  Municipal.  Diante  deste  fato,  a comunidade requer a
municipalização do Cemitério.
Objetivo Geral: Municipalizar o Cemitério.
Projeto Ampliação do Cemitério
Descrição: Por reivindicação da comunidade, que alega que o cemitério público já não comporta mais a demanda de sepultamentos do município, apresenta-
se o projeto de ampliação do cemitério como sendo urgente.
Objetivo Geral: Ampliar e remodelar o cemitério público municipal.
Projeto Melhoria do acesso à comunicação (Telefonia fixa e móvel (celular), internet, TV)
Descrição: Implementação e ampliação do sistema de comunicação telefonia fixa e celular, acesso a internet e ampliação ao acesso de sinal de Canais de
TV aberta.  
Objetivo  Geral:  Promover  e  facilitar  o  acesso  a  comunicação  e  informação  em todo  o  território  do  município,  para  o  maior  número  de  moradores,
incrementando o desenvolvimento, agilizando e democratizando a comunicação e informação. 
Projeto de promoção de áreas de lazer
Descrição: Contemplar o espaço urbano com áreas verdes e lazer (esporte e recreação) para todas as idades e atividades. 
Objetivo Geral: Promover a melhoria da qualidade de vida urbana, atender a todas as classes sociais com espaços de recreação e lazer. 
Projeto de promoção de atividades recreativas
Descrição: Promoção pelos entes municipais de atividades esportivas e recreativas para vários segmentos da população urbana e rural.
Objetivo Geral:  Garantir maior aproveitamento das infraestruturas existentes, proporcionar acesso aos menos favorecidos e incentivar as práticas mais
saudáveis fisicamente, socialmente e culturalmente.
Programa de Coleta Regional de Resíduos Sólidos
Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
Descrição: Implementação de políticas de seletividade na coleta de resíduos sólidos.
Objetivo Geral: Diminuição de custos da atividade de coleta dos resíduos sólidos. Conscientização da população para a necessidade de separação dos



resíduos sólidos na fonte produtora.  
Projeto de Aterro sanitário de apoio
Descrição: A questão da  destinação final de resíduos sólidos não vem sendo tratada com a devida importância, o que gerou uma série de problemas
ambientais e problemas financeiros. 
Objetivo Geral: Equacionar o problema dos resíduos sólidos no município e região, minimizando os impactos ambientais que os mesmos vem causando.
Projeto de instalação de Central Regional de Reciclagem
Descrição: Criação da Central Regional de Reciclagem de resíduos sólidos.
Objetivo Geral: Economia na destinação final dos resíduos, melhoria ambiental com menores impactos, geração de renda. 
Projeto de recolhimento de embalagens de agrotóxicos
Descrição: Conveniar com o CREA e demais entidades da área a implementação de atividades de destino final e fiscalização dos resíduos de embalagens de
agrotóxicos. 
Objetivo Geral: Aprimorar um programa já existente no CREA com resultados mais positivos para os usuários, população e meio ambiente.

DIRETRIZ DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÕNIO
Programa de Recuperação e Preservação do Patrimônio Construído
Projeto de Elaboração de Plano de Preservação e Conservação do Patrimônio Natural e Construído
Descrição: Aproveitamento do levantamento técnico do patrimônio construído para a criação e implementação da Lei de Tombamento do Patrimônio.
Objetivo Geral:  Colocar em prática e definitivamente preservar o patrimônio natural e construído do município. Beneficiar a população em geral com a
preservação e valorização do patrimônio natural e construído, incrementar o turismo local e regional.
Projeto de Educação Ambiental
Descrição:  Processo  de  sensibilização  e  Educação  Ambiental  para  a  população  do  município,  priorizando  os  pequenos  agricultores,  integrando  os
conhecimentos populares com os conhecimentos técnico/científicos para o manejo produtivo do território municipal, em especial na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica - RBMA.
Objetivo Geral: Proporcionar a sensibilização e a mudanças de hábitos e atitudes culturais da população do município, priorizando os pequenos agricultores
localizados na área da RBMA, incorporando sub-projetos pedagógicos nas escolas rurais que estimulem a valorização das atividades rurais de maneira
sustentável e, sub-projetos nas escolas urbanas visando a valorização do ambiente natural, bem com a sua  proteção e conservação.
Projeto de Educação Patrimonial
Descrição: Estabelecer disciplinas obrigatórias com ensino sobre o patrimônio natural e construído do município e da região nas escolas do município. 
Objetivo Geral: Promover através do ensino e da pesquisa a disseminação do conhecimento e valorização do patrimônio natural e construído. 
Projeto de Capacitação de técnicos para orientação de proprietários
Descrição: Capacitação de equipe técnica da prefeitura e de Organizações não Governamentais e outras Associações locais de mini cursos de capacitação
de profissionais para a preservação do patrimônio construído. Conveniar com Curso de Restauro do Programa de Pós Graduação do Centro de Tecnologia
da UFSM cursos de capacitação de técnicos em preservação construtiva. 
Objetivo Geral: Contribuição aos proprietários na preservação do patrimônio, tanto daqueles em boas condições de uso como os em condições precárias.
Impedir a descaracterização dos elementos construídos com a conseqüente desvalorização patrimonial.   
Projeto Centro de Informações Turísticas



Descrição: A localização do município é estratégica em relação à região da Quarta Colônia, e a principal via de acesso aos demais municípios passa pela
zona urbanizada;  seria  interessante  a  implantação  de um Centro  Regional  de Informações Turisticas,  que poderia  informar  sobre eventos,  trajetos e
potencialidades.
Objetivo Geral: Implementar Centro Regional de Informações Turísticas em São João do Polêsine.
Projeto de Regulamentação de Comunicação Visual
Descrição: As edificações que estão listadas como de interesse histórica em sua grande maioria apresentam detalhes e riqueza arquitetônica que não podem
ser omitidas da população por uma placa mal localizada ou de tamanho equivocado. Por este motivo, é extremamente importante que seja regulamentado
todo tipo de programação e comunicação visual nas fachadas de edificações, além de outdoors que venham a bloquear a paisagem urbana, através de uma
lei municipal.
Objetivo Geral: Criação de lei municipal de regulamentação de comunicação visual.
Projeto de Preservação e Conservação de Vale Vêneto
Descrição: A localidade de Vale Veneto apresenta-se como conjunto arquitetônico de altíssimo conteúdo histórico e cultural para o município e a região, e
portanto deve assim ser preservada como tal.
Objetivo Geral: Garantir a preservação do conjunto de Vale Veneto.
Programa de Implementação de Comissão Regional de Patrimônio Cultural
Projeto de Capacitação de técnicos para orientação de proprietários
Descrição: Capacitar técnicos municipais ou de entidades envolvidas com a cultura e patrimônio para interceder junto aos proprietários na condução da
preservação do patrimônio. 
Objetivo Geral: Incrementar a preservação do patrimônio cultural do município. Não permitir a descaracterização dos elementos construídos. Auxiliar na
manutenção do patrimônio.
Projeto de implementação de centro de estudos e catalogação do patrimônio regional
Descrição:  Criação de escritório  municipal,  vinculado a secretaria  de cultura,  para a  responsabilização  dos projetos,  busca de recursos definição dos
elementos valiosos para a preservação, etc.
Objetivo Geral: Auxiliar na condução mais eficiente da preservação do patrimônio.

DIRETRI Z DE HABITAÇÃO PARA TODOS
Programa de Regularização Fundiária
Projeto de Regularização das Vilas
Descrição: Implementação de política de Regularização Fundiária em espaços críticos no espaço urbano municipal.
Objetivo Geral: Melhoria na qualidade dos assentamentos irregulares. Promoção e acesso as vantagens da urbanização, acesso a infraestruturas e serviços
urbanos de qualidade, segurança social e ambiental. Redução da segregação espacial e social. 
Programa de Habitação de Interesse Social
Projeto de Elaboração de Plano Habitacional de Interesse Social
Descrição: Implantação de Plano Habitacional de Interesse Social nas áreas descritas no Plano Diretor como ZEIS. 
Objetivo  Geral:  Solução  dos  problemas  relacionados  com  a  falta  de  habitação  ou  da  precariedade  das  mesmas.  Aproveitamento  dos  recursos
disponibilizados pelo governo federal e estadual para promoção e qualificação da habitação.



Projeto de Remoção de população moradora de áreas de risco
Descrição: Utilização dos mapas de APPs e áreas de proteção ambiental para delimitação de remoção dos moradores destas áreas.
Objetivo Geral: Redução dos riscos ambientais e sociais com os desastres naturais. Melhoria na qualidade de vida dos moradores e redução da segregação
social e espacial.


