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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Criado em 29 de abril de 1988, o município de São Miguel das Missões 

ocupa um território cuja extensão abriga uma das maiores áreas de cultivo do 

Estado do Rio Grande do Sul, situação que se reflete, diretamente, sobre as 

estratégias de desenvolvimento privilegiadas pelos representantes que geriram 

a municipalidade nestes 25 anos de existência político-administrativa. 

 Face às transformações operadas no âmbito da economia e da política 

mundiais, nas últimas décadas – as quais se traduziram, no Brasil, em avanços 

consideráveis no que toca ao empoderamento da população, mais 

detidamente aquela de baixa renda -, os antigos modelos de gestão focados 

na exploração do meio ambiente e em táticas de controle da população 

baseadas na coerção têm perdido terreno, modificando radicalmente as 

perspectivas daqueles que, como os miguelinos, buscam definir seu papel 

diante dos desafios do século XXI. 

 Como resultado desse processo, fenômenos como o êxodo rural e a 

diversificação dos serviços provocaram mudanças não apenas nas formas 

tradicionais de apropriação do território pelos cidadãos, mas também – e em 

grande parte, devido à localização, na zona urbana do município, de um dos 

Patrimônios Culturais da Humanidade instalados no país, as ruínas de São Miguel 

Arcanjo, tombadas pela Unesco em 1983 – estimularam o estabelecimento da 

cadeia produtiva do turismo. 

 Imbuída em atender às variadas demandas surgidas nos últimos anos (as 

quais incluem a crescente população urbana, as especificidades das pequenas 

propriedades rurais, as lutas da comunidade indígena guarani e as expectativas 

dos turistas chegados das mais distantes latitudes) a municipalidade se vê diante 

do desafio principal de implementar equipamentos urbanos que ofereçam 

opções de fruição às crianças, os jovens, os adultos e os idosos, estimulando sua 

permanência na localidade e apostas efetivas no empreendedorismo. 

 Ao lado disso, a implementação de políticas públicas focadas em 

questões emergentes, como a das mulheres, dos negros e dos portadores de 

necessidades especiais, pode tornar o convívio social mais tolerante, o que 

tende a se traduzir em resultados coletivos duradouros e efetivos. 

 Por tudo isso, São Miguel das Missões se apresente como um espaço 

adequado a investimentos públicos e privados, tendo em vista as 

particularidades descritas e, sobretudo, pelos traços de cordialidade próprios do 

povo missioneiro, principal fator integrante de seu capital social, e elemento 

crucial para o diálogo entre a cultura local e a dos visitantes. 
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APRESENTAÇÃO 

 
O trabalho deste ano realizado pelo atual Setor de Planejamento do 

Governo Municipal de São Miguel das Missões é apresentado de forma clara e 

transparente para toda a população miguelina a partir da 1ª edição da 

PROJETAR – REVISTA OFICIAL DO NOVO SETOR DE PLANEJAMENTO. Organizada 

pelo próprio Setor de Planejamento da Secretaria Municipal de Turismo, 

Desenvolvimento e Cultura em parceria com todos os órgãos de Governo do 

Município, a revista pode ser lida pela internet na página Oficial da Prefeitura 

Municipal (www.saomiguel-rs.com.br). 

 

O Setor de Planejamento trabalha diretamente com o Setor de Licitações 

e Prestação de Contas, Setor de Engenharia, Arquitetura e Topografia e ainda, 

o Setor de Projetos. Prestam apoio também de maneira secundária as Assessorias 

Jurídica e de Imprensa e Comunicação. 

 

São mais de 40 páginas que apresentam, em foto e informações objetivas, 

as Ações, Projetos e Investimentos realizados a partir da articulação do Setor de 

Planejamento com todas as áreas, inclusive o andamento das obras: 

Concluídas, em Andamento, em Fase de Licitação e Banco de Projetos. A 

Publicação traz ainda uma série de correção feitas em convênios que estavam 

em andamento e que contavam com falhas de execução e encaminhamento. 

 

 

Acompanhe, e Boa Leitura! 

 
 

 

IZABÉL CRISTINA RIBAS DE FREITAS 
Secretária Municipal de Turismo, 

Desenvolvimento e Cultura 
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

O Projeto do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS é referente à Resolução 

do CNAS nº 13, de 13 de junho de 2013, que 

selecionou os municípios contemplados com Obras 

e Expansão do Cofinanciamento Federal para a 

Rede Socioassistencial – 2013 do Governo Federal 

através do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. O Projeto foi aprovado no 

SICONV e está em Andamento na CAIXA E.F. 

           São R$ 358.750,00 em investimentos. 

CENTRO DE EMPODERAMENTO DA MULHER - CEM 

O Projeto do Centro de Empoderamento da 

Mulher – CEM foi desenvolvido e projetado em abril 

de 2013 pelo Arquiteto Rodrigo Barcellos após a 

abertura de um Edital específico para a 

valorização da Mulher dentro das diretrizes da 

Secretaria Nacional de Políticas Públicas para 

Mulheres ligado ao Gabinete da Presidência da 

República. A ideia faz parte do Banco de Projetos 

e poderá ser utilizado em futuros editais. 

08 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/resolveuid/00ce70b3cb25b9b81a17096729239efa/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/resolveuid/00ce70b3cb25b9b81a17096729239efa/download


 

 

PLANO PLURIANUAL - PPA 

Apesar de não se tratar necessariamente de 

um projeto, o Plano Plurianual – PPA é a ferramenta 

essencial e obrigatória para que um município 

delimite e aplique os recursos públicos nas mais 

diversas áreas.  Ele é o instrumento de 

planejamento de maior prazo. 4 anos. Em seu artigo 

normativo (art. 165 § 1º da Constituição Federal de 

1988) identificamos a fixação de diretrizes, objetivos 

e metas para a administração do município. Nesta nova edição do PPA foram orçados recursos em 

áreas estratégicas que estavam abandonadas. Tais como Meio Ambiente e Recursos Naturais; 

Educação e Inclusão Social; Esporte e Lazer; Posicionamento Global; Tecnologia e Inovação dentre 

outras premissas importantes para o desenvolvimento de qualquer território. O Novo PPA entra em 

vigor a partir de 2014 e se estende até o próximo mandato da futura gestão em 2017. 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

Seguindo a linha do Plano Plurianual – PPA, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o próximo 

documento obrigatório que a Administração 

Municipal deve elaborar. A LDO (art. 165 § 2º da 

Constituição Federal de 1988) é o instrumento de 

planejamento de prazo inferior ao PPA, devendo ser 

elaborado em harmonia com o PPA, bem como 

funcionar como um norte para a formulação da Lei 

Orçamentária Anual – LOA. 

Foram feitos treinamentos nas seguintes instituições especializadas: 
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OBJETIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO - ODM 

No dia 26 de setembro São Miguel 

das Missões recebeu os membros do 

programa de Municipalização dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 

ODM, coordenado pela Secretaria Geral 

da Presidência da República, na pessoa do 

Sr. José Claudenor Vermohlen, Assessor da 

Secretaria Nacional de Relações Político-

sociais. Os organizadores hospedaram-se 

em São Miguel das Missões e foram ao Sítio 

Arqueológico e prestigiaram o Espetáculo 

Som & Luz. 

Lançado em 2000 pela ONU, os ODM 

consistem em 8 ações que se 

implementadas e atingidas as metas 

estabelecidas tem o poder de mudar o 

mundo em que vivemos. 

O Brasil, na última década alcançou todos os objetivos atingidos, porém, despertou o interesse 

do Governo Federal, através da Presidenta Dilma, de levar as metas para os municípios aonde se 

pretende de acordo com o Plano Brasil Sem Miséria, eliminar a pobreza extrema do Brasil. 

 Durante a noite do dia 26, realizou-se o Seminário dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio – ODM na URI Santo Ângelo, com a presença do Setor de Planejamento e do Prefeito em 

Exercício, Francisco Fang que aderiu ao programa que está adaptado ao novo Plano Plurianual – 

PPA elaborado este ano pela Administração Municipal com grandes avanços e perspectivas de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

Prefeito em Exercício, Francisco Fang, fez a adesão aos ODMs. 

SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

Em parceria com a Assessoria de Imprensa e Comunicação, 

o Setor de Planejamento assumiu a edição do Página Oficial da 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões (www.saomiguel-

rs.com.br). A partir de então, o site ficou mais interativo e com 

atualizações sistemáticas de acordo com os fatos e eventos que 

acontecem dentro da Administração Municipal. A população fica 

mais informada sobre o que ocorre de importante no município e 

interagindo com fotos, textos e imagens ilustrativas das postagens. 
 

www.saomiguel-rs.com.br 
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PRÊMIO FUNARTE MULHERES NAS ARTES VISUAIS 2013 

O Edital Prêmio FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais 2013, 

realizado pela Fundação Nacional das Artes em parceria com a 

Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres e Ministério 

da Cultura, tinha como premissa a seleção de projetos a serem 

realizados por proponentes do sexo feminino, em âmbito nacional, 

que visem à prática de linguagens artísticas, à reflexão crítica e a 

profissionalização dos processos de gestão cultural com o objetivo 

de contribuir para o fomento e a difusão da expressão artística 

considerando o reconhecimento das mulheres nas artes visuais. 

O Setor de Planejamento mobilizou-se pela artista plástica 

que por ventura viesse a representar o município e a região 

missioneira no certame. Desta maneira, com suporte da Secretaria 

Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura, a artista e 

professora da arte Carine Betker, natural de São Miguel das Missões, 

hoje residente em Porto Alegre. Carine desenvolveu seu conceito 

artístico para o projeto inscrito baseado na “estética relacional” de 

Nicolas Bourriaud. Partiu do princípio de unir e interagir os diferentes 

grupos de mulheres residentes no município: trabalhadoras rurais, 

professoras, indígenas, tecelãs, etc. 

  Com o nome “Dos Fios que nos Unem” ela ficou entre as melhores do Brasil chegando na semifinal. 

 

Tr
a

b
a

lh
o

s 
a

n
te

ri
o

re
s 

re
a

liz
a

d
o

s 
p

e
la

 a
rt

is
ta

 C
a

ri
n

e
 B

e
tk

e
r.

 

 

12 



 

  

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA 
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Como preparativo e pré-requisito para a Conferência Estadual 

de Cultura, o Setor de Planejamento encaminhou em parceria com a 

Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura e o 

Departamento Municipal de Cultura a realização da Conferência 

Municipal de Cultura de 2013. Com a participação da sociedade civil 

organizada e membros da etnia guarani a Conferência realizou-se no 

dia 08 de agosto de 2013.  

Na oportunidade foram escolhidos os delegados que 

representariam o município no estágio estadual em Porto Alegre.  

 
Nesse sentido foram debatidos as 

premissas que nortearão a 

idealização de políticas públicas no 

âmbito cultural do município, 

agregando da maneira mais eficaz 

possível as diferentes expressões 

religiosas, étnicas e sociais 

encontradas em solo miguelino. 

Com o objetivo de representar o município de São Miguel das Missões no 

processo decisório relacionado às políticas culturais brasileiras, e buscar 

subsídios para a elaboração do Plano Municipal de Políticas Culturais e do 

Fundo Municipal de Políticas Culturais que o município foi representado em 

Lajeado/RS de 30 de setembro a 2 de outubro de 2013 na 4ª Conferência 

Estadual da Cultura do RS. Tendo em vista a posição conquistada por São 

Miguel das Missões no contexto das políticas públicas nacionais ao longo de 

2013 (cuja culminância, até o momento, foi a destinação de recursos através 

do PAC Cidades Históricas), a participação do município em um evento como 

o ocorrido em Lajeado se mostrou imperativa, visto que 

há urgência em se definir o marco regulatório para o 

segmento, a fim de se garantirem recursos do Estado e 

da União, focados na oferta à comunidade de alterna- 

 tivas de desenvolvimento vinculadas à economia da cultura, entre outros temas 

conexos. Pela diferença de 1 voto, São Miguel das Missões representaria o estado 

na III Conferência Nacional em Brasília que ocorrera de 26 a 29 de novembro. 

 

 



 

 

PRÊMIO RECANTO DO SABIÁ 2013 
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Apesar de não possuir caráter oficial e institucional, 

partiu do Setor de Planejamento, na pessoa do então GMC 

Adão Cassiano, a ideia de inscrever na 10º Edição do 

Festival de Inverno Recanto do Sabiá um representante 

miguelino. O evento que é caracterizado por reunir 

grandes repentistas, poetas e tradicionalistas que 

anualmente encontram-se nas margens do Rio Ijuizinho 

para expressar a cultura e a saga gaúcha que corta os 

séculos de história, também tem em seu cerne uma mística 

elitista. O poeta para a empreitada foi o colega de setor, 

Pedro Carvalho, atual Assessor de Imprensa e 

Comunicação Social da Prefeitura Municipal. 

Como não poderia deixar de ser diferente, Pedro 

trouxe para terras miguelinas três troféus:  

. 3º Lugar Poesia Tema Livre; 

. Melhor Interprete na Poesia Tema Livre e; 

. Melhor Interprete na Poesia Tema “Frio da Alma.” 

Há quase três décadas animando as ondas sonoras 

do noroeste gaúcho, Pedro iniciou sua carreira na Rádio 

Sepé Tiaraju, e contabiliza atuações também na Rádio 

Santo Ângelo, Rádio Missioneira Sete Povos e Central 

Missões FM (ambas de São Luiz Gonzaga), e mais 

recentemente, contribuiu para a criação e programação 

da Rádio Comunitária Piratini FM, instalada em São Miguel 

das Missões. 

 

 
De sua trajetória no meio literário, o poeta destaca as premiações obtidas em eventos de 

abrangência nacional, como o “Concurso Poema no Ônibus”, realizado em Porto Alegre, o “Concurso 

Literário da Academia Riopretense de Letras” (SP), o “Concurso Nacional de Poesia da Academia 

Pontagrossense de Letras” (PR), o “Prêmio Missões de Literatura de Roque Gonzales” (RS) e o “Poema 

nos Ônibus” de Santo Ângelo. Herdeiro do patrimônio cultural imaterial das Missões, expresso em verso e 

a sonoridade própria dos trovadores, Pedro Carvalho valoriza, em suas criações, elementos da história 

imemorial amalgamada pela aproximação entre os grupos que formaram a identidade missioneira, 

como se pode perceber através do fragmento de poema a seguir reproduzido: “Sou cria de São 

Miguel/Terra de heróis e de santos/Cresci livre pelos campos/Repontando as tradições/Trago no peito a 

cruz da fé/E a coragem de Sepé/Pra defender as Missões.” 

A exitosa participação do poeta miguelino no 10º Festival de Inverno Recanto do Sabiá - Música 

e Poesia aconteceu às vésperas da realização, em São Miguel das Missões, da 1ª Conferência Municipal 

de Cultura, ocorrida em 8 de agosto, ocasião em que foram definidas as diretrizes para o segmento, a 

partir do diálogo entre artistas, músicos, representantes da etnia guarani, benzedores, empreendedores 

vinculados à economia da cultura e demais produtores culturais estabelecidos no município. 

 

 



 

 



 

 

RETROESCAVADEIRA E PATROLA NOVA 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NA BACIA LEITEIRA 

São Miguel das Missões foi um dos vários 

municípios gaúchos contemplados com o KIT de 

Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais do 

Governo Federal através do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA. 

 O mesmo é composto por 01 Retroescavadeira, 

01 Motoniveladora (Patrola) e 01 Caminhão Caçamba. 

O município já recebeu 2/3 do maquinário com a 

entrega da Retroescavdeira e da Patrola.  

O Caminhão Caçamba deve ser entregue 

ainda no primeiro trimestre de 2014. 

Coube ao Setor de Planejamento acompanhar 

o processo junto ao MDA e auxiliar nos 

encaminhamentos para o Treinamento dos 

Funcionários que irão Operar o maquinário. Concluído 

estas etapas iniciais o município habilitou-se 100% para 

a chegada bem vinda dos equipamentos que estão 

trabalhando para toda a cadeia da agricultura familiar 

e também na melhoria da infraestrutura rural no sentido 

e facilitar o deslocamentos dos produtores em todo o 

território miguelino. 

  

Logo no início de 2013, o Setor de Planejamento em parceria com 

a Secretaria de Agricultura e a Cooperativa dos Agricultores Familiares – 

COOPAF de São Miguel das Missões, encaminhou a habilitação dos 

produtores de leite interessados no Programa Leite Gaúcho da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Governo do 

Estado. 

O Setor de Planejamento empenhou-se e ser facilitador do 

processo intermediando as ações burocráticas para a adesão ao 

programa que tem por objetivo o financiamento de conjuntos de 

inseminação artificial (botijões criogênicos) para o desenvolvimento da 

bacia leiteira no estado. Os produtores terão 80% do custo abatido pelo 

Governo do Estado sem precisar reembolsar o valor correspondente, 

ficando com apenas 20% do valor do produto a seu cargo. Em 

dezembro, o contrato foi enviado para adesão dos produtores e tramita 

independente junto à Cooperativa. 
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PROJETOS APROVADOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA 

Por meio da suplementação do Orçamento Geral da União – OGU, as chamadas 

Emendas Parlamentares, o ano de 2013 trouxe o desafio da elaboração de três projetos 

que complementarão a qualidade da Patrulha Agrícola do município. O Setor de 

Planejamento obteve êxito e a aprovação das três propostas cadastradas que juntas 

somam a cifra de R$ 373.750,00 em máquinas e equipamentos. 

  As emendas parlamentares foram aprovadas por meio do Sistema de Convênios do Governo Federal – 

SICONV e pertencem aos seguintes programas federais: Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor 

Agropecuário/Min. da Agricultura – R$ 97.500,00 (Dep. Federal Ronaldo Nogueira PTB); Programa 

Fomento ao Setor Agropecuário/Min. da Agricultura – R$146.250,00 (Dep. Federal Jerônimo Georgen 

PP) e; Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais/Min. do Desenvolvimento Agrário – R$ 

130.000,00 (Dep. Federal Dionilso Marcon PT). Dentre os equipamentos e máquinas agrícolas que serão 

adquiridos estão: 01 Distribuidor de Calcário; 01 Semeadeira de Plantio Direto; 01 Semeadeira Hidráulica; 

01 Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido; 01 Trator Agrícola 4x4; 05 Pulverizadores Costais Motorizados; 

01 Distribuidor de Fertilizante; 01 Enxada Rotativa; 01 Roçadeira Hidráulica; 03 Carretas Basculantes; 01 

Globe 20 Discos; 02 Ensiladeiras; 01 Concha Carregadeira Hidráulica e; 02 Jumbos Subsoladores 7 Ferros. 

  

OBS.: Imagens ilustrativas. 
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AMPLIAÇÃO DE METAS E REAPROVEITAMENTO DE SALDO 

No ano de 2013, o Setor Planejamento em parceria com o Setor de 

Licitações e Prestação de Contas efetuou o projeto de Ampliação de Metas 

e Reaproveitamento de Saldo da Proposta 000300/2012 que tinha como 

Objeto a compra de equipamentos agrícolas. Após o processo licitatório foi 

apontado o saldo livre de R$ 15.880,00 da emenda original. Deste modo foi 

encaminhado junto ao Ministério da Agricultura e Caixa Econômica Federal 

o pedido para uso do recurso disponível. O pedido foi aceito e o Plano de 

Trabalho alterado e posteriormente aprovado pelos órgãos federais. Com o 

recurso reaproveitado será adquirido uma Ensiladeira Colhedora de 

Forragens que deverá compor a Patrulha Agrícola municipal. 

 

OBS.: Imagem ilustrativa. 

 

 

  

Em 2013 o Setor de Planejamento também 

trabalhou na elaboração de slogans e logotipos, 

folders, e demais itens de comunicação visual para 

eventos do município. 

Neste exemplo ao lado o Folder promocional da 

Feira da Agricultura Familiar que ocorreu em frente a 

Prefeitura Municipal em duas oportunidades no fim de 

ano. 

Outro item é o Logotipo do Gabinete Móvel: 

Interiorização do Governo Municipal, projeto lançado 

em 2013 e que deve ser aperfeiçoado em 2014. Os 

encontros testes do ano passado serviram para 

aproximar a comunidade interiorana das ações do 

Executivo Municipal possibilitando o diálogo 

comunitário. 

 

 

 

  

ELABORAÇÃO DE FOLDERS, LOGOTIPOS, SLOGANS E MARCAS 
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FEIRA DO LIVRO 2013 

Em 2013 a Feira do Livro teve o Patrocínio 

Cultural do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – 

BANRISUL. A concepção da Feira foi organizada pela 

Secretaria Municipal de Educação e o pleito pelo 

recurso deu-se através da inscrição do projeto da feira 

no Banrisul Patrocínios I Semestre/2013 através do 

Setor de Planejamento. 

Posteriormente, aprovado o recurso, o Setor de 

Planejamento também desenvolveu o Logotipo do 

Evento que foi aprovado pelo departamento de 

Marketing do Banrisul. Assim a Feira do Livro de 2013 

levou o tema Lendas Missioneiras e Rio Grandenses e 

sua marca estampou alguns dos ícones da cultura 

gaúcha e brasileira como o Negrinho do Pastoreio, 

Lenda da Mandioca, o Cavalo, Lenda do Milho, 

Lenda da Erva Mate, dentre outras facilmente 

identificáveis. 

 

 

  ESCOLA MUN. DE EDUC. INF. PARAÍSO DA CRIANÇA 

Exigindo um empenho mútuo do Setor de 

Planejamento por completo, desde as áreas de 

Engenharia, Arquitetura e Topografia, Licitação e 

Prestação de Contas e Setor de Projetos, em 

parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, finalmente em 2013 foi inaugurada a 

Escola Municipal de Educação Infantil Paraiso da 

Criança. O projeto que é originalmente de 2008 

vinha sendo promessa a muito tempo, apesar 

das obras terem começado a 5 anos atrás. Com 

problemas herdados na fase final de Prestação 

de Contas, a escola padrão do Governo Federal 
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era aguardada pela comunidade miguelina. E assim, com o empenho de todo o Setor de 

Planejamento e da Secretaria Municipal de Educação que a Escola Infantil pode ser inaugurada em 

19 de outubro de 2013 em um dia festivo para toda a cidade, em especial a comunidade do Bairro 

Alegria que recebia mais um investimento federal e municipal de alto valor financeiro e social. 

 

 

  



 

 

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS 

 Também em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, o Setor de Planejamento engajou-se na elaboração dos 

projetos das Quadras Esportivas que irão ser construídas em duas 

escolas municipais. A primeira, em formato de Ginásio Poliesportivo de 

pequeno porte será erguida junto à Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João de Oliveira Costa, no Bairro Alegria, já a segunda 

quadra, no modelo de cobertura de campo, será edificada junto à 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Eduardo Damião na 

comunidade da Esquina São Miguel. Os investimentos ultrapassam os 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e já possuem parcela liberada no 

Orçamento Municipal com recursos vindos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação. 

 

  

PASSEIO ESCOLA JOÃO DE OLIV. COSTA 

 Obra executada com recursos próprios, o Projeto do passeio 

público da E.M.E.F. João de Oliveira Costa foi desenvolvido pela Área 

de Engenharia, Arquitetura e Topografia do Setor de Planejamento 

após demanda da Secretaria Municipal de Educação.  
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PROJETO DE NOVA ESCOLA MUNICIPAL 

 Com a grande demanda educacional na área urbana que São Miguel das Missões encontra se 

projetado o futuro da cidade e com a clara ocupação da E.M.E.F. João de Oliveira Costa foi 

desenvolvido pela Área de Engenharia, Arquitetura e Topografia do Setor de Planejamento, após 

demanda da Secretaria Municipal de Educação, uma pesquisa no Ministério da Educação para 

elaboração de Projeto Padrão para a construção de uma nova unidade educacional no município, 

nas proximidades da Escola João de Oliveira Costa. Coube a Secretaria Municipal de Educação fazer 

o credenciamento do município para a futura construção que pode vir a ocorrer. São Miguel das 

Missões encontra-se habilitado para pleitear o recurso em 2014. 
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PROJETO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL 

 Reivindicação de anos da 

comunidade miguelina, a construção do 

Ginásio de Esportes de São Miguel das 

Missões pode estar perto de ser realidade. 

Em 2013 foi desenvolvido o novo layout do 

empreendimento esportivo. Também fora 

cadastrado proposta junto ao Ministério do 

Esporte pleiteando recursos na ordem de 

R$ 1,5 milhões para a execução da obra. O 

município porém, trabalha para iniciar com 

recursos próprios a construção do centro 

esportivo municipal. 

  

O projeto foi baseado no exemplo 

da cidade gaúcha de Nonoai/RS e 

alterado em diversos aspectos pela 

área de Engenharia, Arquitetura e 

Topografia do Setor de 

Planejamento em maio de 2013, 

período em que foi cadastrado 

junto ao Ministério do Esporte. 
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APOIO COM O PASSE LIVRE 2014 

 Implantado a partir das mobilizações 

de junho de 2013 que aconteceram em todo 

o país, o Passe Livre Estudantil, reivindicação 

dos Universitários e Estudantes de todo o 

Brasil, tornou-se realidade no Rio Grande do 

Sul depois do envio do projeto de lei pelo 

governo do estado à Câmara dos Deputa- 

  dos que aprovaram por unanimidade a LEI DO PASSE LIVRE. Os municípios então aderiram até o dia 29 

de novembro de 2013 para serem beneficiados com o recurso subsidiado do transporte estudantil. Nesse 

sentido, coube ao Setor de Planejamento explanar sobre o Passe Livre na Reunião Anual da Associação 

dos Universitários de São Miguel das Missões – AUSMI no dia 08 de dezembro de 2013. Após isso, está 

sendo prestado auxilio em parceria com a Secretaria Municipal de Educação para o agrupamento dos 

documentos necessários à adesão pelo estudante, bem como na confecção das Carteirinhas Estudantis 

da União Estadual dos Estudantes UEE/RS e da União Estadual dos Estudantes Secundaristas UGES/RS. 
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GINÁSIO BAIRRO ALEGRIA 

 Uma Obra que já está a algum tempo em 

construção, o Ginásio do Bairro Alegria é construído com 

esforços próprios do município. Estes recursos estão sendo 

aplicados em uma estrutura que poderá receber 

competições de nível intermediário e também eventos e 

feiras. O Setor de Planejamento, na área de Engenharia, 

Arquitetura e Topografia acompanhou a obra e seus 

cronograma de execução, bem como a área de 

Licitações e Prestações de Contas ficaram atentos a 

situação da empresa vencedora da licitação e sua 

agilidade com a obra que irá proporcionar uma nova 

estrutura esportiva na cidade. 

  



 

 



 

 

PAC 2 PRÓ TRANSPORTE 

O Governo Federal abriu credito 

especial em 2013 para a contratação de 

Financiamentos visando a execução de obras 

nas áreas de saneamento e pavimentação de 

vias urbanas. Tendo a Caixa Econômica 

Federal como reguladora dos recursos e o 

Ministério das Cidades como o promotor dos 

investimentos em todo o país. Por meio da carta 

Consulta nº 002282.02.86/2013-17 elaborada 

pelo Setor de Planejamento está sendo 

pleiteado mais de R$ 5 milhões para a 

execução das obras de mobilidade urbana. 

  
O Ofício nº 3062/2013 da CAIXA E.F. de 12 de junho 

de 2013 confirmou o recebimento correto dos 

documentos por parte do município e que seria 

dado sequencia no processo. No dia 19 de 

Novembro de 2013, todo o Setor de Planejamento, 

juntamente com o Prefeito Municipal e equipe da 

Secretaria da Fazenda, acompanharam em Passo 

Fundo o treinamento para a 3ª etapa do programa 

Pró-Transporte PAC 2, sob coordenação da CAIXA 

Econômica Federal. São Miguel das Missões, assim 

como outros municípios aguardam o resultado final 

da seleção ainda no 1º semestre de 2014. 
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PROJETO NOVO CAMINHÓDROMO 

O ano de 2013 não poderia passar sem uma grande obra anunciada pelo Setor de Planejamento. 

Com o desafio de desenvolver um projeto para a nova concepção de “Caminhódromo” Municipal, o 

setor viu-se provocado pela nova meta. Neste sentido, desenvolveu-se o projeto do Novo 

Caminhódromo, que traz na sua nova estrutura, a aproximação com a natureza, a inclusão de 

iluminação pública no trajeto, a pista delimitada dentro dos padrões urbanísticos e os refúgios naturais 

possibilitando a contemplação do pôr do sol no entardecer das missões. Com recursos assegurados por 

meio de Emenda Parlamentar de autoria do Dep. Federal Elvino Bhon Gass (PT) no valor de R$ 245.800,00 

acrescido da Contrapartida de R$ 5.000,00, totalizando o montante de R$ 250.800,00, este projeto inclui 

a extensão de aproximadamente 2 km de pista. O projeto foi aprovado pelo Ministério das Cidades, 

dentro do Programa Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no Estado do Rio Grande do 

Sul. Mais um importante plano que exigiu empenho tanto da área de Projetos como, principalmente, do 

setor de Engenharia, Arquitetura e Topografia. 
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NOVA PONTE SOBRE O RIO PIRATINIZINHO 

A área de Engenharia, Arquitetura e Topografia do Setor de Planejamento deve a incumbência 

de desenvolver o projeto para uma nova Ponte sobre o Rio Piratinizinho localizado na comunidade do 

Rincão dos Moraes, interior de São Miguel das Missões. A obra será executada com recursos próprios e 

está orçada em cerca de R$ 51.000,00. A empresa vencedora da Licitação foi a ServSul de Porto Alegre. 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORDÃO FRANÇA DE BITTENCOURT 

Obra resultante de uma Emenda Parlamentar do 

ano de 2012, a Pavimentação da Rua Jordão França de 

Bittencourt, aonde está a entrada da Fonte Missioneira, 

tinha problemas sérios de execução e prestação de contas. 

Neste sentido, coube à todo o Setor de Planejamento da 

Prefeitura Municipal interceder para que este obra não 

ficasse no esquecimento e irregularidade. Dentre as 

correções feitas está o resgate do serviço interrompido da 

Arqueóloga contratada, que deveria ter acompanhado a 

execução da obra do princípio ao fim porém teve seus 

vencimentos interrompidos e não o fez.  

Um novo acordo foi feito sem ônus para ambas as partes e o projeto pode ser concluído. Assim também 

ocorreu com a CAIXA E.F. na Prestação de Contas aonde tudo foi colocado dentro do cronograma. 
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PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES 

Também com sérios problemas de 

execução em seu cronograma, e cumprimento 

de prazos para a Prestação de Contas, esse 

empreendimento foi concluído com o 

envolvimento de todo o Setor de Planejamento, 

principalmente as áreas de Engenharia, 

Arquitetura de Topografia e, Licitação e 

Prestação de Contas. A obra enfim está a serviço 

da população da comunidade de São João das 

Missões, interior do município. 

FINANCIAMENTO BADESUL DESENVOLVIMENTO RS 

Com o crédito aprovado desde 2011, o Setor de Planejamento teria agora o compromisso de 

apresentar os projetos relativos à contratação do financiamento contraído junto ao BADESUL 

Desenvolvimento - Agência de Fomento/RS no valor de R$ 700.000,00. O recurso será destinado para a 

Reformulação Estrutural do prédio da Prefeitura Municipal e para a aquisição de uma Escavadeira 

Hidráulica (Draga). A área de Engenharia, Arquitetura e Topografia segue os trabalhos para a entrega 

final do projeto ao banco de desenvolvimento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DIA 

Talvez uma das maiores conquistas do ano e 2013 no Setor de Planejamento, especialmente na 

área de Licitações e Prestação de Contas, foi a possibilidade da correção de erros e falhas herdadas 

na execução de convênios que estavam em andamento. Alguns com sérias consequências para a 

administração municipal, inclusive perca de recursos já garantidos ou então em faze de conclusão de 

captação. Os contratempos foram a tempo de evitar maiores percalços e prejuízos para a população. 

 

Confira os Convênios deficitários corrigidos: 

 

1. Ampliação da Unidade Básica de Saúde Aldeia Indígena/Sistema SISMOB/FNS/CAIXA E.F.; 

2. Ampliação de Unidade Básica de Saúde Centro/Sistema SISMOB/FNS; 

3. Construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Alegria (ESF 1) /Sistema SISMOB/FNS; 

4. Construção de NOVA Unidade Básica de Saúde Centro/Sistema SISMOB/FNS; 

5. Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança/Sistema SIMEC; 

6. Cercamento das Nascentes D’água/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

7. FUNASA Módulos Sanitários/Sistema FUNASA/CAIXA E.F.; 

8. Patrulha Agrícola 2009/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

9. Patrulha Agrícola 2010/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

10. Patrulha Agrícola 2011/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

11. Pavimentação em São João das Missões/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

12. Pavimentação Rua Jordão França de Bittencourt/Sistema SICONV/CAIXA E.F.; 

13. Reforma de Unidade Básica de Saúde/Sistema SISMOB/FNS. 

 

 

Situação inicial em 2013 do sistema SICONV, com 

pontos em vermelho mostrando atraso na 

Prestação de Contas de mais de um ano. 

Situação em janeiro de 2014 do sistema SICONV, com 

todos os Convênios Federais em dia pelo Setor de 

Licitações e Prestação de Contas. 
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PROTEÇÃO DAS NASCENTES D’ÁGUA 

Visando cumprir o cronograma estabelecido dentro do 

Convênio firmado com o Ministério da Justiça do ano de 2010, com 

a meta de corrigir falhas na Prestação de Contas e também erros 

do projeto original, o Setor de Planejamento através do Setor de 

Licitações e Prestação de Contas em parceria especial com o 

Departamento de Meio Ambiente – DEMAM, executou o a proposta 

752104/2010. O projeto IGAPIRA – fechamento das nascentes, tinha 

por objeto a abrigo à áreas de Proteção Ambiental, nas Praças 

Aristides Cunha Peçanha e Ricardo Antunes Ribas. 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DEGRADADA 

Cientes da problemática que assola a área de um antigo lixão à céu aberto da cidade, dentro 

de área de Proteção Ambiental, degradada pela ação humana no depósito de lixo e materiais de 

complicada decomposição, o Setor de Planejamento, motivado pela possibilidade da destinação de 

recursos via Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União – OGU, desenvolveu, dentro do Projeto 

de criação do Parque Cultural Natural da Fonte Missioneira e Monumento Jaz Bandeirante, (apresentado 

no eixo Turismo a diante) uma meta de recuperar a área poluída e desmatada do terreno. Nesse sentido, 

com a execução do projeto do parque, estará contemplada a recuperação ambiental de toda a 

extensão do solo atingido durante anos de abandono. 
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FUNASA MÓDULOS SANITÁRIOS 

Uma das áreas, se não talvez, a que mais exigiu do Setor de 

Planejamento, a Saúde foi tratada como prioridade desde os primeiros 

meses de 2013. Dentre os percalços encontrados no âmbito da área, 

estava o convênio com a Fundação Nacional da Saúde – FUNASA para a 

construção de Módulos Sanitários no interior do município. Enfrentando 

contratempos como a desistência da empresa que executava as obras, 

aonde a mesma decretou falência, o Setor de Planejamento, exigindo 

empenho de todas as áreas, buscou as soluções para os reveses. A área 

de Licitações e Prestação de Contas conseguiu assegurar os recursos e 

garantiu a execução próxima da conclusão do projeto, orçado em cerca 

de R$ 175.000,00. 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALDEIA ALVORECER 

Com recursos advindos de um Contrato de Repasse com o Ministério da Saúde de 2011, e assim 

como as demais obras em andamento ou encaminhadas, a Ampliação da Unidade Básica de Saúde – 

UBS, da Aldeia Indígena Alvorecer encontrava-se em situação de Diligência Técnica apontada no 

Orçamento da obra. Com o comprometimento da área de Licitações e Prestação de Contas o Contrato 

de Repasse 36784457/2011 foi corrigido junto à CAIXA E.F. e segue na faze de conclusão de seu objeto. 
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CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Com recursos do Programa Saúde da Família/Requalifica UBS, contraídos em 2012 que selecionou 

o município para receber investimentos do Ministério da Saúde para Ampliação, Construção e Reforma 

de UBS, os projetos estavam parados e havia falhas graves de preenchimento de dados por parte do 

Governo Municipal, uma espécie de herança condenada, o Governo Federal acenou com a 

possibilidade inclusive de pedir a devolução dos recursos que juntos somavam mais de R$ 505.000,00. O 

Setor de Planejamento iniciou então uma corrida contra o tempo para regularizar a situação dos 

recursos disponibilizados e corrigir o preenchimento errôneo de dados no sistema SISMOB do Ministério 

da Saúde. O Executivo Municipal viajou à Brasília e formalizou a recuperação de 02 dos 03 recursos que 

estavam à disposição do município. Um trabalho conjunto que possibilitou esta obra e a da Ampliação 

da Unidade Básica de Saúde do centro da cidade. 

A obra está localizada na Rua Nunes Pereira, próximo ao Sindicato dos Servidores Municipais. 

Projeção da fachada e do entorno da Nova Unidade Básica de Saúde. 

36 



 

 

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO 

Como já relatado, esta obra pertencia ao grupo que estava em diligência junto ao Ministério da 

Saúde. Com seus recursos recuperados, a obra pode ser executada dentro do prazo, o que exigiu 

empenho das áreas de Engenharia, Arquitetura e Topografia, além da Licitação e Prestação de Contas 

e o Setor de Projetos que corrigiu as falhas herdadas junto ao Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde. Orçada em R$ 185.000,00 ela tem prazo de término para setembro de 2014. 
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CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 

Fruto da seleção do município pelo Ministério da Saúde em 2012, a obra da Academia de Saúde 

apresentou-se com diversos problemas de execução, dentre os quais a inexistência do suporte e 

alimentação do Sistema SISMOB de monitoramento de obras Federais na área da saúde por parte do 

município. A problemática foi resolvida e a obra foi licitada e iniciada. Hoje, o município já dispõe da 2ª 

parcela do repasse depositada em dezembro de 2013. São R$ 100.000,00 de investimentos no projeto 

que visa o reordenamento físico, estimular a coordenação motora e a saúde corporal da população. 
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PROGRAMA CIDADES DIGITAIS 

Uma Cidade Digital amplia o acesso da população à tecnologia, estimula o desenvolvimento econômico e 
contribui para uma gestão pública mais eficiente. Acima de tudo, oferece aos habitantes uma nova perspectiva 
de cidadania. O Projeto das Cidades Digitais foi instituído por meio da Portaria Nº 376, de 19 de agosto de 2011, 
publicada no Diário Oficial da União em 22 de agosto de 2011. Nessa portaria, as Cidades Digitais são definidas 
como redes digitais locais de comunicação nos municípios brasileiros, voltadas para a inclusão digital, tendo como 
objetivos: 

. A melhoria da qualidade e transparência na gestão pública; 

. A democratização do acesso; 

. O fomento à economia criativa e sustentável; 

. A criação e desenvolvimento de conteúdos; 

. A construção de ambientes de colaboração em redes abertas. 
Para que isto se concretize, é fundamental a expansão da Internet em banda larga. São Miguel das 

Missões foi um dos cerca de 80 municípios brasileiros selecionados para a implantação do sistema federal. Coube 
ao Setor de Planejamento rever o contrato e as diretrizes do Cidade Digital e aprofundar o conhecimento para a 
recepção da rede e suas transformações eminentes. No novo Plano Plurianual 2014-2017, no Código 0005 foi 
incluído Programa Cidade Digital, com orçamento de quatro anos no valor de R$ 400.000,00 para expansão e 
aprimoramento da rede e suas conexões inteligentes. 
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PROJETO PARQUE CULTURAL NATURAL 
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Baseado nas premissas do Objetivo 7 dos ODM – Garantir a Sustentabilidade Ambiental, e 

motivados pela possiblidade da destinação de Emendas Parlamentares ao projeto, além do incentivo 

privado de fundações e grandes multinacionais, o Setor de Planejamento desenvolveu o Projeto Parque 

Cultural Natural da Fonte Missioneira e Monumento Jaz Bandeirante. Na intenção de criar um espaço 

qualificado para a visitação turística tendo como premissa o acesso e a permanência dos milhares de 

turistas que acorrem, anualmente, ao Parque Histórico das Missões (Ruínas de São Miguel), o projeto 

nesse sentido adota um conceito dinâmico, mostrando a importância da conexão entre o urbano e a 

natureza, o desenvolvimento e a sustentabilidade e a diversidade cultural e étnica do povo brasileiro, 

agraciados por uma relação harmônica entre as manifestações artísticas dos antepassados jesuíticos-

guarani e as interpretações deste legado reproduzidas no cotidiano. O processo de socialização da 

área, antes renegada pelas antigas gestões municipais, proporcionará uma alternativa concreta e 

única, do ponto de vista conceitual, para a atração de visitantes que disporão de um novo espaço 

propenso a acolher todas as classes etárias, gêneros e grupos étnicos-sociais, ofertando tanto um 

ambiente de contemplação da arte e do bioma preservado, bem como alentando aos que interagem 

com o meio para que os mesmos expressem as próprias essências e referencias socioculturais. 

 



 

 

MÍDIAS E PUBLICIDADES 

Com o advindo das comemorações pelos 30 Anos de reconhecimento de São Miguel das 

Missões como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, completados em 2013, intensificaram-

se os pedidos de publicidade sobre o município nas mídias tradicionais, como rádio, jornal, revistas e 

televisão. Nesse sentido o Setor de Planejamento auxiliou a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e 

Cultura na produção textual para os enunciados que circularam o país e também no exterior levando 

a imagens e informações acerca da cultural local e situação política e socioeconômica do território 

incentivando turistas e investidores a conhecer nossa história e potencialidades. 
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PAC SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

O Ministério do Turismo destinou R$ 19 milhões reservados para a implantação de sinalização 

turística em 34 destinos históricos de 17 estados de todas as regiões brasileiras. O objetivo é tornar a 

comunicação dos destinos adequada aos padrões internacionais. De acordo com o ministro Gastão 

Vieira, a sinalização turística bem trabalhada garante conforto, segurança e permite a mobilidade 

adequada do visitante. "A sinalização turística é fundamental para o turismo. Ela destaca e reforça a 

identidade do local, ampliando os ganhos do destino com a visitação", diz o ministro. Os recursos atendem 

à necessidade de melhorar o nível de informação prestada ao turista nacional e internacional. Com as 

ruínas tombadas pela UNESCO como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, São Miguel das 

Missões (RS), está no rol das cidades do Sul do país que receberá recursos para sinalização turística. A 

cidade ainda terá um manual da UNESCO como padrão para desenvolver o seu projeto orçado em 

cerca de R$ 250.00,00. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura 

SETOR DE PLANEJAMENTO 

PROJETAR – REVISTA OFICIAL DO NOVO SETOR DE PLANEJAMENTO 

EDIÇÃO 1 – ANO 1/JANEIRO 2014 

... 
 

“O Encaixe é subjetivo.” 

 

“Ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos.” 

 

“Para poder colher os frutos, tem-se que plantar a semente.” 

 

“Quando te chamarem de amador, lembre-se: os amadores fizeram a 

Arca e os profissionais o Titanic.” 

 

“As experiências estéticas aqui são limitadas.” 

 

“Quando as pessoas compreenderem que o mundo não é para ser 

disputado passo-a-passo, mas sim compartilhado. Quando deixarem de lado o 

desejo de ser o ‘centro das atenções’, talvez entendam que a humildade é 

privilégio dos grandes.” 

 

“Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou ser cada vez melhor.” 

 

“A História nos absolverá!” 

 

www.saomiguel-rs.com.br 

 

 


