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Este Plano Estratégico de De
senvolvimento é resultado da 
colaboração voluntária de inú
meras pessoas que disponibi

lizaram parte do seu tempo pessoal 
e profissional para dialogar, discutir 
e sugerir objetivos e propostas que  
projetassem uma Santa Maria melhor 
para se viver.

Sabemos que ainda existem muitos 
desafios a serem enfrentados para a efe
tivação deste Plano. Com o Movimento 
“A Santa Maria que queremos” e órgãos 
de Controle Social do Município, con
tinuaremos mobilizando os atores locais 
para viabilizalo, atualizandoo na busca 
permanente de novas oportunidades 
e, principalmente, acompanhando a sua 
implementação.

Agora se faz necessária a ampla par
ticipação dos santamarienses neste 
esforço coletivo de melhoria e acompa
nhamento. Para isso, convidamos toda a 
comunidade a participar das atividades 
de construção da Santa Maria que quere
mos. E agradecemos aos colaboradores, 
diretos e indiretos, deste Plano, pelo 
empenho e dedicação. 

Agência de Desenvolvimento
de Santa Maria
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ApresentAção

um Plano Estratégico de De
senvolvimento representa o 
resultado de um processo 
dinâmico, coletivo, participa

tivo e contínuo para determinação dos 
objetivos e propostas, voltados essen
cialmente para a solução de problemas 
e desafios de um município. Constitui
se de um instrumento de diretrizes 
para definição de políticas  para orientar 
o desenvolvimento local.

É importante por tornar mais efi
ciente o trabalho, diminuindo as inde
cisões, favorecendo as transformações 
em diferentes âmbitos, tratando com 
coerência a multiplicidade de inicia
tivas, buscando um consenso entre 
atores na seleção de um futuro dese
jável, auxiliando na definição das prin
cipais vocações, estratégias políticas,  
restrições e limitações, com o objetivo 
de aumentar o bemestar e a qualidade 
de vida de seus munícipes 1.

A vivência e a convivência social nas 
comunidades fazem aflorar aspirações, 
anseios, preocupações e expectativas 
dos atores sociais que dela fazem parte, 
os quais passam a exercer pressões so
bre o poder público local, buscando, 
cada um a seu modo, os meios para 
tornar realidade seus mais profundos 
desejos como seres humanos. Estão aí 
inseridas questões relacionadas com 
as necessidades mais prementes de 

cada grupo social, em seu contexto, 
evidenciando a necessidade de se  
construir um caminho compartilhado 
que esclareça a todos qual o rumo a ser 
seguido.

o Plano Estratégico de Desenvolvi
mento de Santa Maria foi construído 
a partir das inquietações da comuni
dade, por meio de um processo de par
ticipação social que levou em conta a 
opinião de diversos segmentos sociais 
representados nos diferentes espaços 
de discussões proporcionados durante 
a sua elaboração. Representa, portanto, 
um passo importante para se constituir 
uma política pública que extrapole os 
períodos de gestão municipal e mini
mize as pressões da comunidade, a 
partir do envolvimento coletivo dos ci
dadãos que, durante a sua elaboração, 
defenderam suas propostas e procu
raram incluílas no documento final, 
tornandose partícipes da tomada de 
decisão e compartilhando seus resulta
dos com as esferas administrativas.

A Agência de Desenvolvimento de 
Santa Maria (ADESM) coordenou 144 
reuniões de Fóruns Temáticos e Grupos 
de Trabalho, que contaram com 2.506 
presenças de 803 voluntários e 210 
Entidades representadas. A seguir, pla
nilha com o resumo das reuniões para 
elaboração do PEDSM.

A forma como este Plano se cons

1.

1 · Llona, Luyo, e Melgar. La planificación estratégica del desarrollo local en Perú: 
análisis de casos. Lima: Escuela para el desarrollo, 2003.
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    Torres da Catedral Metropolitana de Santa Maria.
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truiu orientouse pelos pressupostos do 
Planejamento Estratégico Municipal 2:

· Caráter integral e integrado, por 
abordar tanto as questões econômicas 
quanto as sociais, culturais e territoriais, 
nas áreas urbana e rural, e por ter suas 
dimensões compatibilizadas de forma 
equilibrada;

· Contempla ações e políticas coope-
rativas com os demais níveis federativos, 
apontando soluções não circunscritas 
somente às competências típicas e ex
clusivas do Município;

· Caráter técnico e político, procu
rando não só racionalizar as condutas 
humanas, mas negociar na conciliação 
dos interesses diversos;

· Racionalidade substantiva, levando 
em conta a qualidade substantiva dos 
fins almejados;

· Participação ativa da comunidade 

em sua elaboração, acompanhamento 
e permanente avaliação;

· Baseiase em um modelo organi
zacional burocrático-empresarial-comu-
nitário, envolvendo o poder público, as 
empresas e as organizações do Terceiro 
Setor.

A proposta metodológica, ilustrada 
na Figura 1, tomou como referência 
a Visão Geral do Planejamento Estra
tégico Municipal 3, ressaltandose a 
necessidade de adaptação às especifi
cidades do planejamento e ao processo 
vivenciado na realidade do Município 
de Santa Maria. Sendo assim, o pro
cesso evoluiu considerando as fases de: 
(i) Análises de Contexto, (ii) Definição da 
Diretriz Estratégica, (iii) Objetivos Estra-
tégicos e Propostas e (iv) Monitoramento 
e Articulação.

As Análises de Contexto levaram em 

conta o contexto externo e o interno.
A análise do contexto externo procurou 
situar o Município no ambiente onde 
se insere, confrontando a sua situação 
com a realidade que o cerca, compara
tivamente aos dez maiores municípios 
do Estado do Rio Grande do Sul. Em 
âmbito geral, essa análise concentrou
se nos aspectos demográficos e socio
econômicos e, em âmbito específico, 
considerou aspectos relevantes de 
cada Eixo Estratégico de Desenvolvi
mento. A análise do contexto interno 
considerou o desenvolvimento histórico 
do Município, apresentando um pano
rama geral sobre a sua evolução.

A Diretriz Estratégica foi sintetizada 
no Mapa Estratégico, o qual está estru
turado de modo a evidenciar a Visão de 
Futuro, os Eixos Estratégicos de Desen-
volvimento, os Valores e Anseios da So-

2 - 3 · Rezende e Castor. Planejamento estratégico municipal: empreendedorismo participativo nas cidades, prefeituras e or
ganizações públicas. 2 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

PLAno ESTRATÉGICo DE DESEnVoLVIMEnTo DE SAnTA MARIA

Diretriz
Estratégica

Mapa
Estratégico

objetivos Estratégicos
e Propostas

Caderno
de Propostas

AnáliSE DE ContExto

Fóruns
Temáticos

Controle
Social

Movimento 
“A Santa Maria que queremos”

Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM)

MonIToRAMEnTo E ARTICuLAção

Figura 1 · Proposta metodológica do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Santa Maria.
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ciedade e os Diferenciais Competitivos 
do Município. É importante ressaltar que 
os Eixos Estratégicos de Desenvolvimento 
conjugam três dimensões: o Apoio Ins-
titucional, os Desejos da Sociedade e o 
Resultado Social Esperado. A dimensão 
de Apoio Institucional está ancorada 
em dois eixos: Gestão Pública e Infraes-
trutura; a dimensão que representa os 
Desejos da Sociedade, em cinco eixos: 
Educação, Saúde, Segurança, Cultura 
e Meio Ambiente. A dimensão que re
presenta o Resultado Social Esperado 
fundamentase no Eixo de Crescimento 
Econômico.

Objetivos Estratégicos e Propostas 
representam a primeira fase de ope
racionalização da Diretriz Estratégica, 
em cada Eixo Estratégico de Desenvolvi-
mento. Assim, cada um foi organizado 
de modo a evidenciar a Visão do Eixo, os 
Objetivos Estratégicos que farão com que 
essa visão se concretize e as Propostas 
definidas para cada um dos objetivos. 
Importante referir que as propostas 
estão desmembradas em metas cons
tantes de documentos à parte, dis
poníveis em www.adesm.org.br. o tex
to traz uma abertura em cada eixo que  
o situa no contexto em que se insere o 
Município e apresenta o detalhamento 
de como foi construída a discussão e  
o processo que permitiram a elaboração 
do seu escopo e conteúdo.

Ao apresentar a forma de Moni-
toramento e Articulação, é importante 
mencionar que a execução deste Plano 
não é uma ação restrita à atuação da 
Prefeitura Municipal, mas a um con
junto de entidades, instituições, organi
zações e esferas de governo integradas 
a este processo pela ADESM, a qual tem 
o papel de articulação entre os diversos 
atores sociais que poderão contribuir 
para que as propostas sejam executa
das de modo a promover o Desenvolvi
mento do Município de Santa Maria.

As características deste Plano e a 
forma como foi concebido levaram a 
considerar que o seu Monitoramento e 
Articulação serão realizados da mesma 
forma como foi construído: com a par
ticipação e o comprometimento de 
todos aqueles que se sentem respon
sáveis pelo crescimento e desenvolvi
mento de Santa Maria. Diante disso, o 
Movimento “A Santa Maria que quere
mos” representa uma das principais in
stâncias para monitorar a sua evolução. 
A manutenção desse Movimento como 
espaço permanente de debate, dis
cussão e aprimoramento das propostas 
advindas da sociedade é um compro
misso assumido por todos aqueles que 
reuniram esforços para a elaboração de 
sua primeira versão. 

Além desse grande Movimento 
que foi a semente para a concretização 
deste Plano, serão mantidas as reuniões 
de cada um dos eixos estratégicos, nos 
seus respectivos fóruns temáticos, com 
a finalidade de aprimorar, reorganizar 
e redefinir o conjunto de objetivos de 
acordo com os novos contextos nos 
quais estarão inseridos e conforme 
o andamento e a evolução de sua 
execução. 

outro aspecto importante a ser men
cionado é a inserção dos organismos 
de Controle Social do Município como 
partícipes essenciais no processo de 
Monitoramento e Articulação.
A premissa é que a sociedade atual 
procura o envolvimento e a participação 
na tomada de decisões, em todas as 
esferas de governo, e que é preciso 
proporcionar as condições para que 
seus anseios sejam incorporados na 
construção do desenvolvimento.

A Operacionalização, etapa essen
cial para efetivação do planejamento, 
se dará por meio da elaboração de 
projetos específicos estabelecendo o 
vínculo entre os objetivos estratégicos 

e propostas do plano e os objetivos de 
cada projeto. o projeto é uma forma 
eficiente de organizar atividades e ori
entálas para os resultados que se es
pera alcançar, tendo seu gerenciamen
to realizado por um sistema unificado 
que contribuirá também para o moni
toramento do plano como um todo, 
garantindo visibilidade e transparência 
ao processo. nessa etapa, o PEDSM 
como organização terá a função de co
ordenar as diversas ações, enquanto o 
planejamento de cada projeto ficará a 
cargo das equipes responsáveis pela 
sua execução4. 

Este Plano está estruturado em oito 
capítulos, a saber: (i) Apresentação; (ii) 
o Movimento “A Santa Maria que que
remos” e o Processo de Elaboração do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 
de Santa Maria (PEDSM); (iii) Agência 
de Desenvolvimento de Santa Maria 
– ADESM; (iv) Perfil do Município; (v) 
Mapa Estratégico; (vi) Eixos Estratégi
cos de Desenvolvimento; (vii) Vetores 
de Competitividade Municipal e (viii) 
Considerações Finais.

4 · PFEIFFER, Peter. Planejamento estratégico municipal no Brasil: uma nova abordagem. Brasília: EnAP, 2000.

 Vista geral da cidade.
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o MoVIMento
“A sAntA MArIA QUe QUereMos” E o ProCESSo 
DE ELABorAÇÃo Do PLANo ESTrATÉGiCo DE  
DESENVoLVimENTo DE SANTA mAriA (peD-sM)

Em 14 de novembro de 2009, 
acon teceu, em Santa Maria, um 
encontro histórico entre cente
nas de lideranças dos mais vari

ados setores do Município. Professores, 
trabalhadores, empresários, profissio
nais liberais, militares, políticos, religi
osos e representantes do poder público 
começaram a construir uma visão con
junta de longo prazo para o desenvolvi
mento de Santa Maria e Região.

Esses líderes refletiram, debateram 
e opinaram, durante todo o dia, sobre o 
futuro de Santa Maria. quais serão esses 
caminhos? Com que futuro sonhamos? 
qual a Santa Maria que queremos? Do 
encontro, resultaram diversas propostas 
que foram qualificadas e priorizadas em 
entrevistas com cerca de 250 lideran
ças, durante o ano de 2010. A partir de 
então, foi elaborada uma pesquisa que, 
no final de 2010 e início de 2011, foi dis
ponibilizada na internet e aplicada pela 
união das Associações Comunitárias 
(uAC) nos bairros e vilas da cidade.

Dessa pesquisa participaram aproxi
madamente 10 mil habitantes, e partir 
de então foi elaborado um Mapa Estra
tégico, que é uma representação gráfica 
das estratégias a serem adotadas para o 
desenvolvimento de Santa Maria.

Com a fundação da ADESM em 
2011 a coordenação do Movimento “A 

Santa Maria que queremos” passou a 
ser um de seus objetivos. A partir de en
tão, foram instituídos Fóruns Temáticos 
e Grupos de Trabalho com voluntários 
da sociedade para elaborar Planos de 
Ação para cada um dos eixos definidos 
no Mapa Estratégico.

Dos debates decorrentes das re
uniões, foi elaborado o Caderno de 
Propostas que, em julho de 2012, foi 
entregue à sociedade santamariense 
e aos candidatos a prefeito e a vere
adores das eleições desse ano.

A elaboração do PEDSM, obje
tivo também inserido no Estatuto da 
ADESM, se deu a partir dos resultados 
dos encontros e debates promovidos 
durante as reuniões dos Fóruns Temáti
cos e Grupos de Trabalho do Movimento 
“A Santa Maria que queremos”.

Este documento é uma ferramenta 
de gestão eficiente e completa que 
servirá como referência para orientar 
a construção de um município desen
volvido e sustentável ao longo dos 
próximos anos.

o processo de validação represen
tou uma nova oportunidade para que 
o conteúdo do Caderno de Propostas 
fosse analisado com a participação de 
uma equipe multidisciplinar de espe
cialistas juntamente com a equipe da 
ADESM. A equipe foi constituída por 

2.
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nove professores doutores da uFSM 
com especialidades em Administra
ção, Comunicação Social, Economia, 
Educação, Engenharia da Produção, 
Gestão Pública, Sustentabilidade e por 
dois especialistas: um Administrador 
especialista em gestão de saúde, inte
grante do corpo funcional da uFSM, e 
um especialista ad hoc em segurança 
pública. Também participaram dois 
mestrandos e um doutorando em Ad

ministração. o trabalho dessa equipe foi 
coordenado por professores do Depar
tamento de Ciências Administrativas 
(DCA), do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas (CCSH) da uFSM.

o método de trabalho foi ampla
mente discutido com os integrantes 
da ADESM e adequado ao contexto 
específico do processo vivenciado para 
a elaboração deste Plano. Representou, 
portanto, uma forma muito peculiar de 

construir e consolidar uma proposta 
com a responsabilidade da qual está 
investida.

nas Figuras 2 e 3, estão apresen
tadas todas as etapas deste trabalho, 
com destaque para: seus resultados, 
o número e a diversidade de pessoas 
envolvidas e o caminho percorrido na 
consolidação das propostas que cons
tituem o Plano.

Chafariz da Praça Saldanha Marinho.
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de trabalho:
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Pesquisa aplicada 
à comunidade 
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pela internet
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prioridades

Elaborar o Mapa 
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Prefeitura
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85 reuniões
1.600 presenças
593 voluntários
147 entidades 
representadas
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10.000 pessoas

PRIoRIDADES

PRIoRIDADES
quALIFICADAS

MAPA
ESTRATÉGICo
Indentificação

dos Fóruns

Elaboração do
CADERno DE 
PRoPoSTAS
PELA ADESM

ConFIRMAção 
DAS PRIoRIDADES 

CoM A
CoMunIDADE

Figura 2 · Etapas do Plano Estratégico de Desenvolvimento, no período 14 de novembro de 2009 a julho de 2012.

Março e Abril de

2011
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Reuniões dos eixos:
Saúde, Gestão Pública, 
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grupo técnico, por Eixo Estratégico.

Monitoramento,
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meio de audiência 
pública

Consolidação do 
documento e da 
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Complementar 
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Propostas

Apresentação do 
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143 reuniões
2.451 presenças
797 voluntários
210 entidades 
representadas

55 presenças
24 entidades 
participantes

CADERno DE
PRoPoSTAS 

FInAL

Entrega do PED à 
Comunidade

PLAno
ESTRATÉGICo DE

DESEnVoLVIMEnTo

Figura 3 · Etapas do Plano Estratégico de Desenvolvimento, no período de agosto de 2012 a 2014.
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AGÊnCIA De
DesenVoLVIMento
De sAntA MArIA

ADesM

Fundada em 18 de abril de 2011, 
a Agência de Desenvolvimento 
de Santa Maria (ADESM) teve 
seus alicerces construídos por 

uma trajetória que se inicia muito antes 
da data que marca sua fundação oficial.

o início se deu em 1988, com a 
criação do Fórum de Entidades Em
presariais de Santa Maria. A organi
zação de uma instituição para plane
jamento (como o Escritório da Cidade, 
fundado em 2005 e transformado em 
Instituto de Planejamento em 2013), 
de um Parque Tecnológico (como a 
Associação Parque Tecnológico de 
Santa Maria, criada em 2008) e de uma 
Agência de Desenvolvimento, criada 
em 2011, eram bandeiras do Fórum de 
Entidades Empresariais de Santa Maria, 
desde sua fundação.

Das articulações entre empresári
os e poder público, outras vivências 
positivas foram fundamentais para a 
consolidação da ADESM. A partir da cri
ação do Comitê de Empreendedorismo 
e Inovação, em 2005, e das experiências 
de trabalho em conjunto entre poder 
público, universidades, empresários, 
sistema “S” e voluntários, a ideia da con
solidação de uma Agência de Desen
volvimento foi amadurecendo.

Em 2009, a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento, com o apoio 
do Comitê de Empreendedorismo e 
Inovação, coordenou o Pavilhão de 
Inovação e também o Movimento 
“A Santa Maria que queremos”. Em 
parceria com a sociedade, construiu 
uma visão conjunta de longo prazo 
para o desenvolvimento de Santa Ma
ria e Região.

Vinte e dois anos após a consoli
dação do Fórum de Entidades Em
presarias de Santa Maria, o sonho da 
criação de uma Agência de Desenvolvi
mento começou a se tornar realidade. 
Em 2010, através da articulação entre 
diversas instituições, pessoas físicas 
e jurídicas, lideradas pelo Comitê de 
Empreendedorismo e Inovação e pela 
Secretaria de Município de Desen
volvimento, o esboço dessa Agência 
começou a ser elaborado.

Em 29 de março de 2011, após uma 
série de reuniões e uma importante 
articulação entre empresários e a Pre
feitura Municipal de Santa Maria, o 
Município enviou um Projeto de Lei à 
Câmara de Vereadores, a fim de bus
car autorização legislativa para partici
par da criação da ADESM em parceria 
com outras pessoas físicas e jurídicas 
de direito privado. o projeto foi apro
vado em tempo recorde: 31 de março,  

3.
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resultando na Lei Municipal nº 5439.
Em 18 de abril de 2011, a Assem

bleia Geral, realizada na Câmara Munici
pal de Vereadores, aprovou a fundação 
da ADESM. Desde então, a Agência fi
cou consolidada como uma associação 
de direito privado, sem fins lucrativos e 
econômicos e aberta à participação da 
sociedade. A Agência de Desenvolvi
mento de Santa Maria está sediada no 
Centro de Desenvolvimento Empresa
rial, na Rua Ângelo uglione, nº 1509.

Em seu estatuto, foram estabeleci
dos 11 objetivos principais, que, no seu 
conjunto, visam articular o desenvolvi
mento sustentável de Santa Maria e 
Região, pela ação integrada entre o 
Poder Público, instituições de ensino, 
setor empresarial, associações afins e 
voluntários da sociedade; fomentar 
e divulgar oportunidades de investi
mento no Município e potencializar as 
empresas já instaladas em Santa Maria; 
bem como realizar a coordenação do 

Movimento “A Santa Maria que quere
mos”, viabilizando encontros de pes
soas interessadas em debater ideias, 
estudos e projetos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável de Santa 
Maria e Região.

A ADESM conta com 36 associa
dos fundadores e mantenedores, pes
soas físicas e jurídicas e o Município 
de Santa Maria, que aportam, men
salmente, recursos financeiros para 
sua manutenção. Conta ainda com 
um grupo de 59 associados colabora
dores – pessoas físicas que participam 
dos trabalhos dos Fóruns Temáticos, 
representando ou não instituições, 
com comprovado comparecimento  
em mais de 50% das reuniões de quais
quer dos fóruns.

Em seu Conselho Superior, a 
Agência de Desenvolvimento reúne 
o Prefeito Municipal de Santa Maria; 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores desse município, os depu

tados em exercício com domicílio elei
toral em Santa Maria, exprefeitos de 
Santa Maria e o Prefeito Presidente do 
Consórcio Intermunicipal da Região 
Centro; os Reitores da universidade 
Federal de Santa Maria (uFSM), do Cen
tro universitário Franciscano (unIFRA) 
e o Diretor da universidade Luterana do 
Brasil Santa Maria (uLBRA/SM); os Presi
dentes de Câmara de Comércio, Indús
tria e Serviços de Santa Maria (CACISM), 
da  Associação dos Jovens Empreende
dores de Santa Maria (AJESM) e da As
sociação Parque Tecnológico de Santa 
Maria; o Comandante da 3ª Divisão de 
Exército; o Comandante da Base Aérea 
de Santa Maria (BASM); o Comandante 
Regional de Policiamento ostensivo 
em Santa Maria; o Presidente do Con
selho Regional de Desenvolvimento 
(CoREDE Central); o Coordenador da 
união das Associações Comunitárias 
(uAC); além de 4 representantes dos 
associados fundadores e 4 dos associa
dos mantenedores e colaboradores.

Para conduzir suas atividades, a 
ADESM também possui uma direto
ria composta por representantes do 
setor empresarial, das universidades, 
do poder público e voluntários, que se 
reúnem semanalmente para acompa
nhar e orientar as ações realizadas pela 
Equipe Executiva.

Em seus dois anos de atuação, a 
ADESM já realizou inúmeras ações que 
trouxeram reconhecimento e coloca
ram Santa Maria como um municí
pio em ascensão, ocupando lugar de 
destaque no mapa de desenvolvimento 
do Rio Grande do Sul.

Através do trabalho integrado dos 
seus componentes, a ADESM sela seu 
compromisso de articular as forças em 
favor do desenvolvimento sustentável 
do Município, destacando suas poten
cialidades para construirmos juntos 
a Santa Maria que queremos para as 
próximas décadas.
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perfIL
Do MUnICÍpIo

HIstÓrICo5

Santa Maria tem uma histórica 
formação e tradição militar, 
pois nasceu de um acampa
mento militar e, assim, se de

senvolveu, ocupando hoje a posição de  
2ª Guarnição Militar do País.

o início da povoação data de 1797, 
quando espanhóis e portugueses não 
se entendiam em relação ao traçado 
dos limites entre suas terras, a ponto 

de as relações entre os dois países se 
tornarem muito tensas. Para dirimir o 
conflito, aconteceu uma retirada es
tratégica da Partida Portuguesa da 2ª 
Subdivisão da Comissão Demarcadora 
de Limites, em 1797, que se deslocou 
da Serra de São Martinho do Monte 
Grande e montou acampamento no 
local chamado de Rincão de Santa 
Maria, denominação dada pelos jesuítas 
espanhóis a uma área de povoamento 
remanescente da antiga redução de 

São Cosme e São Damião. o topônimo 
Rincão de Santa Maria daria o nome ao 
futuro Município.

Eram oficiais e seus escravos, en
genheiros, cirurgiões, capelões, técni
cos, artífices, soldados, peões e índios. 
Vários integrantes estavam acompa
nhados de mulheres e filhos, somando, 
possivelmente, entre 100 e 200 pessoas. 
os barracões para a equipe técnica da 
Comissão, para alojamento dos solda
dos e as primitivas habitações foram 

4.

4.1

De um acampamento militar...

5 · Este capítulo foi elaborado com base em DEGRAnDI. J, o. Verticalidades e horizontalidades nos usos do território de Santa  
Maria. 2012. 300 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional)  Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Re
gional – universidade de Santa Cruz do Sul, unISC, 2012.

 Quartel-General da 6ªBrigada de Infantaria Blindada.
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erguidos junto à área que futuramente 
se tornaria a praça central da povoação. 
A partir desta, alguns ranchos foram se 
estabelecendo, ao longo do divisor de 
águas, cujo traçado hoje é conhecido 
como Rua do Acampamento.

Depois de quatro anos (1801), o 
acampamento foi desativado devido 
à desmobilização das atividades de 
demarcação de limites pela conquista 
das Missões. A presença militar, ao invés 
de também ser desmobilizada, foi man
tida e ampliada, ocupando inúmeras 
áreas de forma seletiva e distribuída, in
clusive com áreas mantidas como reser
va para uso futuro ou em circunstâncias 
especiais. Tal forma de ocupação espa
cial, similar a uma colcha de retalhos, 
estendida em um sentido longitudinal 
à cordilheira dos morros, intercalava 
áreas militares (subunidades) com áreas 
urbanas, demandando novas vias de 
locomoção e transporte, novas insta
lações para militares e familiares, novos 
loteamentos e bairros.

Assim, Santa Maria tem sua for
mação histórica assinalada por um 
acampamento militar e seu crescimento 
não deixou de lado essa influência, pois 
paulatinamente foi se fazendo um mu
nicípio simples e ordeiro, cujo desen
volvimento aconteceu normalmente e 
seguiu distintas fases: foi Acampamen
to, Povoado, Curato, Distrito (de Cacho
eira do Sul), Freguesia, Vila e, por fim, 
Município.

A emancipação política de Santa 
Maria ocorreu em 17 de maio de 1858, 
quando foi instalada a Primeira Câmara 
Municipal de Santa Maria da Boca do 
Monte, presidida pelo vereador mais 
votado, coronel José Alves Valença, 
embora essa cidade ainda se encon
trasse na categoria de Vila. Somente foi 
ele vada à categoria de Município em 
16 de abril de 1876, pela Lei Provincial  
nº 1013.

Além dos portugueses e espanhóis 
aqui chegados no século XVII, índios 
(população local), africanos vindos 
na condição de escravos e, posterior
mente, alemães, poloneses, italianos 
e árabes respondem pela formação 
étnicocultural da população de Santa 
Maria, o que demonstra não ser diversa 
da de tantas cidades brasileiras, uma 
vez que é formada por vários povos de 
raças, línguas e costumes diferentes.

A miscigenação resultante da in
teração desses diferentes povos singu
lariza e lhe proporciona uma riqueza 
humanocultural extraordinária. Povo 
acolhedor, caloroso, hospitaleiro, de 
“coração grande” e generoso, o que vai 

ao encontro e, ao mesmo tempo, justi
fica a definição de seu epíteto “Coração 
do Rio Grande”.

Santa Maria é considerado um mu
nicípio de porte médio e de grande in
fluência na Região Central do Estado. 
Muito contribuiu, para o seu desen
volvimento e o da região, a alocação de 
elevado número de servidores públi
cos, militares e civis, especialmente fe
derais, influindo na oferta de empregos 
e nas finanças municipais, criando uma 
massa flutuante de assalariados exter
nos. Devido ao elevado contingente 
militar destacado no Município, entre 
ativos, inativos e pensionistas (Exército 
e Aeronáutica) que totalizavam 10.530 
em 2010, Santa Maria acabou receben
do o cognome de “Cidade Militar”.

De vários povos...

DISTÂNCIAS DE SANTA MARIA
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Santa Maria da Boca do Monte foi ini
cialmente assim chamada por situar
se em uma região cercada de lindos 
morros, os quais parecem terem sido 
criados por um excepcional pintor, 
ornados de uma vasta e exuberante 
vege tação, abrindose apenas para 
a saída da fronteira oeste, a qual se 
caracteriza por uma extensa planície, 
o pampa gaúcho, que se estende até 
o uruguai e a Argentina. os relevos e 
vales dessa formação constituem parte 
da Serra Geral e conferem a esse mu
nicípio uma beleza natural irresistível. 
Sua zona urbana está assentada sobre 
coxilhas cuja ondulação imprime uma 

Santa Maria: Centro universitário Fran
ciscano (unIFRA), universidade Lute
rana do Brasil (uLBRA), Faculdade Meto
dista de Santa Maria (FAMES), Facul dade 
Palotina de Santa Maria (FAPAS), Facul
dade Integrada de Santa Maria (FISMA), 
Faculdade de Direito de Santa Maria 
(FADISMA) e universidade Federal de 
Santa Maria (uFSM). Juntos oferecem 
413 cursos de graduação e pósgradu
ação a cerca de 30 mil estudantes uni
versitários, sem contar a grande rede 
de ensino público estadual e municipal 
e de ensino particular em nível básico. 
Por isso também recebe a alcunha de 
“Cidade Cultura”.

Dentro desse contexto educacio
nal, merece destaque a universidade 

São muitos os centros de educação 
superior alocados no município de  

De muitos morros...

De muitas escolas...

sensação de movimento contínuo, o 
que se liga ao flutuante contingente 
jovem, que lhe dá um colorido especial, 
pois, onde há tantos jovens, há bulí
cio, agitação, alegria, projetos, sonhos, 
amor, paixão, vida.

A sua posição geográfica, no cen
tro do Rio Grande do Sul, garantelhe 
uma posição estratégica para o acolhi
mento de jovens de toda a Região 
Central, bem como das demais, que a 
procuram para estudar.

  Monumento “A Bússola” · Av. Roraima · UFSM.

Vista geral da cidade entre os morros.
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De muitas
expressões religiosas...

Santa Maria tem também uma forte 
formação religiosa. no acampamen
to inicial, foi montado um pequeno 
oratório, uma capelinha coberta de 
palha, onde o capelão celebrava missa 
aos domingos e dias santos. no mesmo 
local, alguns anos depois (18081810), 
foi erguido o primeiro templo católico 

cional seletividade vertical universitária 
vigente. Tal iniciativa de interiorização 
universitária representou uma ruptura 
da lógica que priorizava as capitais e 
os municípios litorâneos à época.

da povoação, ainda primitivo e singelo, 
em tijolos e cobertura de telhas, como 
não poderia ser diferente para os pa
drões da época.

Atualmente são muitos os cen
tros religiosos que animam a fé dos 
fieis: Catedral Diocesana, Igreja Santa 
Catarina, Igreja do Rosário, de nossa 
Senhora das Dores, Santuários da 
Medianeira, de Schoenstatt, do  
Divino Espírito Santo, e inúmeros 
outros lugares sagrados, não só da re
ligião católica, mas também religiões 
anglicana, batista, espírita, evangélica, 
judaica, luterana, messiânica, metodista, 
mórmon, presbiteriana e a umbanda.

Federal de Santa Maria, a qual o Mu
nicípio deve muito do seu crescimento 
e expansão. o espírito inovador que 
norteou a fundação da uFSM, primeira 
universidade Federal Brasileira locali
zada no interior, permanece pungente 
na instituição, que continua a crescer 
nas mais diversas áreas do conheci
mento, promovendo a expansão da 
educação superior pública no Brasil.

Diferentemente da seletividade 
espacial vertical ocorrida na ocupação 
territorial militar e ferroviária, quando 
Santa Maria foi escolhida como cen
tro, no processo de implantação da 
universidade Federal, a iniciativa foi no 
sentido da cidade para a Federação, 
invertendo pela primeira vez a tradi

 Painéis na Catedral Metropolitana N.ª Sr.ª Imaculada Conceição.
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outra perspectiva sobre a história 
do Município referese ao sistema de 
transporte ferroviário, que, durante 
muito tempo, atendeu à necessidade 
de deslocamento dos santamarienses. 
A Viação Férrea do Rio Grande do Sul, 
criada em 1920, foi a base para o de
senvolvimento do Município, embora 
o transporte ferroviário tenha demo
rado a chegar, o que aconteceu apenas 
quando houve um aumento de ramais 
nas ferrovias gaúchas. Curioso foi o 
fato de que o nó ferroviário central do 
estado, inicialmente previsto para São 
Gabriel, no projeto original de Câmara 

(1874), acabou sendo implantado em 
Santa Maria, o que originou o (outro) 
cognome de “Cidade Ferroviária”.

 A presença dos trilhos impulsionou 
de forma definitiva o processo de ocu
pação territorial e de desenvolvimento. 
o transporte ferroviário tornouse 
elemento de atração da população, 
dando origem aos chamados Bairros 
Ferroviários, a exemplo do Itararé e do 
Km 3, além da famosa e tradicional Vila 
Belga que se tornou seu patrimônio 
histórico cultural.

A atuação política e ideológica dos 
ferroviários foi positiva em relação 
à conquista de direitos trabalhistas, 
mas sem deixar de recorrer ao uso de 

De trilhos e de trens...

  Entroncamento Ferroviário Km3.
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Santa Maria viveu, ao longo de sua 
história, muitos momentos de lutas, 
conquistas, dificuldades e desafios. Tais 
situações, como não poderia deixar 
de ser, influenciaram o desenvolvi
mento do Município, contribuindo 
para o fortalecimento da solidariedade 

paralisações e greves como mecanismo 
de pressão. Esse ideário e essa prática 
exerceram forte influência no espírito 
de luta e na formação política do povo 
santamariense.

e fazendo emergir a necessidade de 
reflexão e de renovação constante, 
diante das adversidades inerentes ao 
processo de crescimento econômico, 
político, social e ambiental. nesse sen
tido, a proposta de reflexão sobre os 
pilares que norteiam o desenvolvi
mento do Município – Gestão Públi
ca, Infraestrutura, Educação, Saúde, 
Segurança, Cultura, Meio Ambiente, 
Crescimento Econômico – necessi
tam ser constantemente repensados 
para que os mesmos possam, de fato, 
reorientar o caminho a ser traçado para 
um futuro mais seguro e próspero para 
Santa Maria.

De muitas lutas... 
e do que o futuro lhe reserva...



M
A

pA
 D

e 
Lo

C
A

LI
ZA

ç
ã

o
 D

o
s 

BA
Ir

r
o

s 
e 

D
Is

tr
It

o
s

4.
2





24 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Santa Maria | “A Santa Maria que Queremos” | 2014 · 2030 

resUMo
DAs InforMAçÕes
DeMoGrÁfICAs e
soCIoeConÔMICAs6

o Censo de 2010 constatou 
que o município de Santa 
Maria totalizava uma popu
lação de 261.031 habitantes. 

Sua área territorial era de 1.788,12 km², 
definindo uma densidade demográfica 
de 146,0 hab/km². o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Município a preços cor
rentes era de R$ 4.103.230.000,00. A 
população estimada para 2013 é de 
273.489 habitantes, que resulta cresci
mento médio de 1,6% ao ano.

Conforme o Censo de 2010, San
ta Maria é o 5º município do Estado 
do Rio Grande do Sul em número de 
habitantes (Tabela 1).

A estrutura etária do Município está 
apresentada na Figura 4 e demonstra 
que o número de mulheres é menor 
somente nas faixas etárias de 0 a 14 
anos. A partir da faixa etária de 15 a 19 
anos, é maior do que o de homens. nas 
faixas etárias mais avançadas, o número 
de mulheres é bem mais expressivo do 

que o de homens.
A qualidade de vida dos municípios 

pode ser comparada pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), composto por três indicadores 
do desenvolvimento humano: vida 
longa e saudável (longevidade), acesso 
ao conhecimento (educação) e padrão 
de vida (renda). o índice é elaborado 
pelo Programa das nações unidas para 
o Desenvolvimento (PnuD) em parceria 
com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e com a Fundação João 
Pinheiro. 

Santa Maria possui um IDHM consi
derado alto, classificandose como o 9º 
município do Estado do Rio Grande do 
Sul, dentre os 497 municípios gaúchos, 
e como o 99º do Brasil, dentre os 5.565 
municípios brasileiros avaliados. Dentre 
os municípios mais populosos do Esta
do, o seu IDHM só perde para a Capital, 
Porto Alegre (Tabela 2).

4.3

6 · os dados referentes a esta seção foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE). Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>.
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Número de Habitantes

1.409.351

435.564

328.275

323.827

261.031

255.660

239.384

238.940

214.087

197.228

IDHM

0,805

0,784

0,782

0,750

0,747

0,744

0,739

0,739

0,736

0,717

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

Município

Porto Alegre

Santa Maria

Caxias do Sul

Canoas

Novo Hamburgo

Rio Grande

São Leopoldo

Pelotas

Gravataí

Viamão

tabela 1 · População dos dez maiores
municípios do Estado do Rio Grande do Sul. tabela 2 · IDHM dos dez maiores municípios do RS.

Fonte: Elaborado com base em dados do Censo 2010 
(IBGE 2013).

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2013).

Fonte: Elaborado com base em dados do Atlas Brasil 
(2013) do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (IBGE, 2013).

Figura 4 · Distribuição do Município por faixa etária e gênero.
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População
Total (2011)

16.711

3.058

3.382

6.669

6.986

5.035

2.141

3.571

19.583

6.348

4.466

2.715

262.312

2.601

3.196

16.342

2.434

2.941

22.382

392.873

Área (2011)
km²

536,1

602,6

114,3

169,9

582

171,1

122,9

856,5

1.929

313,5

477,1

543,4

1779,6

85,6

671,9

873,6

118,3

203

2251,9

12.402,3

Data
de criação

16/02/1959

28/12/1995

17/07/1965

12/02/1959

09/10/1963

28/12/1995

09/05/1988

28/12/1995

14/07/1891

29/07/1960

20/03/1992

20/03/1992

16/12/1857

20/03/1992

20/03/1992

22/03/1926

11/12/1987

28/12/1995

21/12/1928

Município

Agudo

Dilermando de Aguiar

Dona Francisca

Faxinal do Soturno

Formigueiro

Itaara

Ivorá

Jari

Júlio de Castilhos

Nova Palma

Pinhal Grande

Quevedos

Santa Maria

São João do Polêsine

São Martinho da Serra

São Pedro do Sul

Silveira Martins

Toropi

Tupanciretã

Total/Média do
COREDE

tabela 3 · Informações dos municípios do CoREDE Central.

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013) e dados do Atlas Brasil (2013)
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IBGE, 2013).

A Tabela 3 a seguir apresenta as in
formações dos municípios do CoREDE 
Central do Rio Grande do Sul, onde 
Santa Maria se destaca como um dos 
principais municípios impulsionadores 
do crescimento econômico e social da 
região.

Salientase que diversos outros da
dos de contextualização econômica 
e   so ciocultural são apresentados na  
introdução dos Eixos de Desenvolvi
mento do PEDSM.
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PIBpm (2010)
Em R$ 1.000,00

R$ 275.105

R$ 60.542

R$ 43.381

R$ 125.251

R$ 101.241

R$ 58.206

R$ 36.513

R$ 75.960

R$ 423.271

R$ 144.357

R$ 124.904

R$ 60.152

R$ 4.103.230

R$ 38.515

R$ 75.763

R$ 213.931

R$ 28.837

R$ 37.951

R$ 518.724

R$ 6.545.834

PIB per capita 
(2010)

R$ 16.445

R$ 19.759

R$ 12.756

R$ 18.773

R$ 14.434

R$ 11.616

R$ 16.935

R$ 21.247

R$ 21.619

R$ 22.751

R$ 27.936

R$ 22.196

R$ 15.720

R$ 14.617

R$ 23.668

R$ 13.068

R$ 11.761

R$ 12.856

R$ 23.276

R$ 17.970

Agropecuária

28,77%

5,41%

29,08%

11,31%

35,47%

16,70%

38,51%

59,44%

30,59%

19,29%

28,93%

52,88%

2,57%

25,04%

53,23%

23,03%

35,98%

43,09%

31,29%

Indústria

20,99%

15,05%

16,44%

32,07%

13,27%

25,02%

3,89%

3,04%

6,73%

21,41%

34,93%

3,89%

16,11%

11,49%

4,75%

16,56%

7,57%

6,40%

9,26%

Serviços

50,24%

34,54%

54,48%

56,63%

51,26%

58,28%

57,59%

37,53%

62,68%

59,30%

36,14%

43,23%

81,32%

63,47%

42,02%

60,41%

56,45%

50,51%

59,46%

% PIB por Setor (VAB) (2010)Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM 2010)

0,69

0,65

0,70

0,72

0,68

0,76

0,72

0,63

0,72

0,74

0,68

0,67

0,78

0,78

0,65

0,71

0,74

0,68

0,71

0,71
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MApA
estrAtÉGICo

o Mapa Estratégico (Figura 5) 
representa o resultado da 
atualização da Diretriz Es
tratégica, revisada durante 

o processo de construção do PEDSM, 
evidenciando a Visão de Futuro, os Eixos 
Estratégicos de Desenvolvimento, os Va
lores e Anseios da Sociedade e os Dife
renciais Competitivos do Município. 

os eixos estratégicos de desen
volvimento representam as grandes 

diretrizes do Plano e foram extraídos 
dos fóruns temáticos, estando assim 
organizados: 

•  Crescimento Econômico
•  infraestrutura
•  Educação
•  Saúde
•  Segurança
•  Cultura
•  Meio Ambiente
•  Gestão Pública

A Gestão Pública e a Infraestrutura 
representam as bases que apoiam e 
sustentam o caminho para o desen
volvimento. os eixos de Educação, 
Saúde, Segurança, Cultura e Meio Am
biente representam os desejos da so
ciedade, os quais serão atingidos pelo 
Crescimento Econômico, resultado so
cial esperado.

5.

    Vista geral da cidade.
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A SAnTA MARIA quE quEREMoS
É uM MunICÍPIo unIDo PELo BEM CoMuM,

InoVADoR, PRÓSPERo E SuSTEnTÁVEL

EIXoS ESTRATÉGICoS DE DESEnVoLVIMEnTo

RESUltADo SoCiAl

DESEjoS DA SoCiEDADE

APoio inStitUCionAl

CRESCIMEnTo EConÔMICo

EDuCAção SAÚDE SEGuRAnçA CuLTuRA MEIo
AMBIEnTE

InFRAESTRuTuRAGESTão PÚBLICA

unIão

SoLIDARIEDADE

FELICIDADE

CRIATIVIDADE

PRoSPERIDADE

quALIDADE
DE VIDA

ConSCIÊnCIA

CoMPRoMISSo
AMBIEnTAL

CoMPRoMISSo
SoCIAL

EConoMIA FoRTE
E CoM FoCo

ESTRATÉGICo EM 
PARCERIAS

SEnSo DE
RESPonSABILIDADE
E DE PARTICIPAção

REFERÊnCIA EM
EDuCAção,

MEIo AMBIEnTE
E CuLTuRA

VA
Lo

RE
S 

E 
A

n
SE
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D
A
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Figura 5 · Mapa Estratégico de Santa Maria.



CresCIMento eConÔMICo

InfrAestrUtUrA

AGroneGÓCIo

MoBILIDADe UrBAnA e roDoVIAs

sAneAMento

Aeroporto CIVIL e pLAtAforMA LoGÍstICA

InDústrIA

tUrIsMo, CoMÉrCIo e serVIços

eConoMIA soLIDÁrIA

eMpreenDeDorIsMo,
InoVAção e teCnoLoGIA

6. eIxos estrAtÉGICos     De DesenVoLVIMento

Visão: que os produtores rurais do Município de 
Santa Maria tenham qualidade de vida, produzam 
com a tecnologia mais adequada ao seu ambiente 
e de modo sustentável, bem como em quantidade 
suficiente para atender a demanda local e exportar 
para outras regiões e países.

Visão: que Santa Maria tenha um sistema viário e 
de transporte público sustentável, que permita aos 
usuários se deslocarem com segurança e agilidade.

Visão: que Santa Maria seja o melhor município do 
RS, com mais de 100 mil habitantes, em indicadores 
de saneamento.

Visão: que Santa Maria tenha um aeroporto com ca
pacidade para atender a demanda regional e possua 
uma plataforma logística.

Visão: que a indústria de Santa Maria seja reconhe
cida pela utilização de processos ambientalmente 
sustentáveis e alcance 1,5% de participação no VAB 
Industrial do Estado.

Visão: que Santa Maria seja reconhecida como des
tino turístico, e que os setores do Turismo, Comércio 
e Serviços alcancem 2,5% de participação no VAB de 
serviços do Estado.

Visão: que Santa Maria e Região sejam referências 
no fortalecimento de um modelo de organização e 
sustentabilidade da sociedade, através dos valores e 
princípios do comércio justo e solidário.

Visão: que Santa Maria seja referência pelo em
preendedorismo, pela inovação, pelo desenvolvi
mento de novas tecnologias e transferência de 
conhecimento, especialmente das instituições de 
ensino, para o setor empresarial.

Figura 6 · Eixos Estratégicos de Desenvolvimento.



eDUCAção

sAúDe

seGUrAnçA

CULtUrA

MeIo AMBIente

Gestão púBLICA

Visão: que Santa Maria tenha uma Educação, em 
todos os níveis e modalidades da Educação Básica, 
que atenda plenamente as necessidades de sua 
população, superando as metas do Plano nacional 
de Educação.

Visão: que Santa Maria seja o principal Polo na Área 
de Saúde do interior do Rio Grande do Sul, con
tribuindo para a melhor qualidade de vida da popu
lação da Região Central do Estado.

Visão: que Santa Maria tenha os melhores indica
dores de Segurança Pública, entre os municípios do 
Rio Grande do Sul com mais de 100 mil habitantes, 
garantindo a prevenção e o controle das manifes
tações de criminalidade e violência.

Visão: que Santa Maria seja um polo cultural, por 
meio da realização de ações culturais, nos diversos 
espaços do seu território, e do reconhecimento dos 
seus agentes, empreendimentos e equipamentos 
culturais.culturais.

Visão: que Santa Maria seja um município bom para 
se viver, propício ao desenvolvimento de empreendi
mentos sustentáveis e que cumpre as diretrizes das 
Conferências Municipais de Meio Ambiente.

Visão: que Santa Maria seja um município que 
preste serviços de qualidade a seus cidadãos, com 
base na valorização, qualificação e motivação de 
seus servidores, na implantação de sistemas de 
gestão adequados, com transparência de infor
mações e efetiva participação cidadã.

6. eIxos estrAtÉGICos     De DesenVoLVIMento
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    Santa Maria Shopping · Calçadão.
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CresCIMento
eConÔMICo

6.1

Crescimento econômico cor
responde ao aumento da 
produção de bens e serviços, 
em determinado espaço ge

ográfico: município, estado, país ou 
região específica. os indicadores mais 
utilizados para determinálo são o 
Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto 
nacional Bruto (PnB). no Brasil, o Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) é a instituição responsável pelas 
contas nacionais e utiliza o PIB como in
dicador do desempenho da economia.

o desenvolvimento de uma região 
está diretamente relacionado ao seu 
crescimento econômico, uma vez que 
ele representa um aumento na oferta 
de bens e serviços para a sociedade, e, 
como o produto é igual a renda, há mais 
renda para seus habitantes. A renda per 
capita, resultado da divisão do PIB pela 
população, representa quanto cada 
indivíduo ganha em média do que foi 
produzido. Portanto, quanto maior o PIB 
per capita, maior a quantidade média de 
produto por habitante, o que serve para 

     Calçadão Salvador Isaia.
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2000

39.506,38

10.390,66

4.026,56

11.584,31

3.157,10

3.604,54

1.634,24

5.278,11

3.363,75

4.427,07

195.764,85

2002

39.262,96

10.525,93

3.946,59

11.463,21

3.234,58

4.567,61

1.798,26

5.691,25

3.152,37

4.914,28

203.129,05

2004

36.813,11

11.582,00

3.882,02

13.427,83

3.331,29

5.032,42

1.886,68

5.776,57

3.304,69

5.090,83

213.369,43

2006

41.691,97

11.910,44

3.957,25

13.278,30

3.666,82

5.354,90

1.969,02

5.391,16

3.307,81

4.812,35

217.001,41

2008

42.675,12

14.053,39

4.166,97

17.600,39

3.805,28

6.058,57

1.970,62

5.162,52

3.574,65

7.503,61

237.510,05

2010

43.038,10

15.692,36

4.564,46

16.547,97

4.103,23

7.081,80

2.224,54

5.395,05

4.125,57

7.737,85

252.482,60

% de
crescimento

8,94

51,02

13,36

42,85

29,97

96,47

36,12

2,22

22,65

74,78

28,97

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

RS

tabela 4 · PIB real dos dez municípios do Rio Grande do Sul com maior
população e variação percentual de 2010/2000 (valores em 1.000.000 e 2010=100).

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013) inflacionados para 2010 com base no deflator implícito do PIB (FEE, 2013).

elevar o bemestar social, quando não 
piora a distribuição de renda.

o PIB de Santa Maria cresceu 24,28% 
de 2002 a 2010. nesse mesmo período, 
a economia do Rio Grande do Sul ex
pandiu 21,77%, sendo menos dinâmica 
do que a economia brasil ei ra (37,20%) e 
a economia mundial (31,86%).

na Tabela 4, podese constatar a ex
pansão da economia dos dez municí
pios do Rio Grande do Sul com maior 
população, no período de 2000 a 2010. 
Verificase que Santa Maria cresceu 

mais do que os municípios de Porto 
Alegre, Pelotas, novo Hamburgo e São 
Leopoldo, mas cresceu menos do que 
Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Viamão 
e Rio Grande.

Em 2010, o PIB per capita dos 
habi tantes do Município era de R$ 
15.719,56, menor do que o do Estado e 
do País, respectivamente, R$ 23.606,00 
e R$ 19.508,60. no período de 2000 a 
2010, a renda per capita dos santa
marienses cresceu 22,45% e a do Rio 
Grande do Sul, 23,66%, conforme pode 
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2000

28.886,98

28.472,41

12.372,69

37.553,34

12.837,55

15.275,69

7.091,45

22.161,37

17.231,82

23.616,46

19.089,62

2002

28.209,96

27.664,59

11.936,12

36.198,77

12.739,87

18.458,95

7.466,26

23.233,39

15.690,40

25.783,23

19.366,11

2004

25.991,29

29.228,21

11.466,80

41.317,16

12.715,84

19.422,71

7.504,49

22.936,19

15.987,72

26.269,96

19.892,50

2006

28.933,89

28.905,12

11.422,22

39.836,26

13.577,15

19.777,06

7.516,16

20.835,07

15.566,30

24.430,42

19.793,83

2008

29.838,16

34.626,37

12.142,70

53.350,21

14.261,49

22.756,90

7.642,70

20.170,42

17.010,40

38.365,54

21.880,13

2010

30.524,80

36.034,46

13.925,47

51.070,03

15.719,56

27.689,00

9.298,60

22.568,63

19.259,49

39.228,07

23.606,00

% de
crescimento

5,67

26,56

12,55

35,99

22,45

81,26

31,12

1,84

11,77

66,10

23,66

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

RS

tabela 5 · PIB per capita real dos dez municípiosdo Rio Grande do Sul
com maior população e variação percentual de 2010/2000 (2010=100).

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013) inflacionados para 2010 com base no deflator implícito do PIB (FEE, 2013).

ser verificado na Tabela 5.
Este eixo estratégico está ligado 

mais fortemente aos eixos infraes
trutura e educação. Crescimento 
econômico é expansão da produção, 
a qual depende da infraestrutura: da 
qualidade das rodovias, da energia 
disponível, da rede de comunicações, 
das redes de água e esgoto, etc. A 
educação também tem um papel  
central no crescimento econômico, 
uma vez que, sem a presença de recur
sos humanos qualificados, fica difícil 

elevar a produtividade e a produção 
de bens e serviços.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários dos Grupos de Trabalho (GTs) de 
Agricultura; Indústria; Turismo, Comér
cio e Serviços; Empreendedorismo, 
Inovação e Tecnologia e Economia 
Solidária. A visão, os objetivos e as 
propostas foram definidos a partir da 
realização de 55 reuniões, com 387 
voluntários, 1064 presenças e 90 enti
dades participantes.



36 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Santa Maria | “A Santa Maria que Queremos” | 2014 · 2030 

    Estância da Figueira · Distrito de Pains · Santa Maria RS.
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AGroneGÓCIo
6.1.1

Visão do Eixo Estratégico: 

o conceito de agronegócio 
é abrangente e representa 
“a soma das operações de 
produção e distribuição de 

suprimentos agrícolas, das operações 
nas unidades agrícolas, do armazena
mento, processamento e distribuição 
dos produtos agrícolas e itens produzi
dos a partir deles”7 . neste texto, priori
zase a evolução das principais culturas 
temporárias, dos principais rebanhos e 
dos produtos de origem animal.

A produção agropecuária tem baixa 
participação na economia de Santa 
Maria, uma vez que o setor contribuiu 
com apenas 2,57% do Valor Adicionado 
Bruto (VAB), em 2010. no Estado, o VAB 
da agropecuária chega a 8,69% e, no 
Brasil, a 5,30%. Em relação à totalidade 
de municípios do Estado, o Município 
tem o 37ª VAB da agropecuária. Entre 
os dez municípios com maior popu

Que os produtores rurais do Município de Santa 
Maria tenham qualidade de vida, produzam com 
a tecnologia mais adequada ao seu ambiente e de 
modo sustentável, bem como em quantidade sufi
ciente para atender a demanda local e exportar para 
outras regiões e países.

7 · Davis, J. H;Goldeberg, R.  A Conceptof Agribusiness.Boston: Havard university, 1957.

  Lavouras de arroz da região.
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2000

0,13

1,29

0,74

0,02

0,54

0,10

0,63

0,06

0,01

0,62

2001

0,12

1,25

0,74

0,02

0,52

0,10

0,44

0,09

0,01

0,67

2002

0,18

1,27

0,71

0,02

0,55

0,10

0,46

0,08

0,01

0,56

2003

0,12

0,99

0,59

0,02

0,50

0,08

0,45

0,06

0,01

0,49

2004

0,12

1,10

0,81

0,02

0,57

0,09

0,62

0,07

0,01

0,70

2005

0,17

1,35

0,83

0,03

0,51

0,13

0,60

0,10

0,02

0,92

2006

0,14

1,20

0,73

0,02

0,58

0,10

0,50

0,08

0,01

0,71

2007

0,10

0,95

0,62

0,02

0,55

0,09

0,46

0,06

0,01

0,65

2008

0,10

0,74

0,63

0,02

0,56

0,08

0,51

0,07

0,01

0,68

2009

0,12

0,93

0,75

0,03

0,56

0,09

0,56

0,08

0,01

0,73

2010

0,12

0,85

0,70

0,02

0,50

0,08

0,57

0,09

0,01

0,88

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 6 · Participação percentual do VAB da Agropecuária de Santa Maria no VAB
da Agropecuária do Estado, comparado com os dez municípios de maior população.

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013).

  Frigorífico Silva.
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2000

6.040

1.700

6.500

145.600

14.810

23.138

76.387

123.771

12.264

520

67.500

60.898

2005

9.150

2.600

19.000

121.663

8.460

9.058

44.380

67.410

8.747

229

53.088

20.787

2010

8.490

2.600

26.000

129.336

8.074

19.091

44.990

65.530

7.782

276

56.270

42.719

2011

9.840

2.800

26.000

133.570

7.430

18.732

40.495

59.079

8.008

266

54.580

50.348

% de crescimento no período

62,91

64,71

300,00

8,26

49,83

19,04

46,99

52,27

34,70

48,85

19,14

17,32

Item

Arroz (tonelada)

Milho (tonelada)

Soja (tonelada)

Bovino (cabeças)

Suíno (cabeças)

Ovino (cabeças)

Galos, frangas, frangos
e pintos (cabeças)

Galinhas (cabeças)

Leite (mil litros)

Ovos de galinha
(mil dúzias)

Mel de abelha (kg)

Lã (kg)

tabela 7 · Principais produtos da lavoura temporária, rebanhos e produtos de origem animal em Santa Maria.

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013).

lação no Estado, Santa Maria participa 
com, aproximadamente, 0,50% do VAB 
da Agropecuária (Tabela 6).

As principais culturas temporárias 
(arroz, soja e milho) do Município 
apresentaram resultados altamente 
positivos, no período de 2000 a 2011, 
pois a quantidade produzida de soja 
cresceu 300%, a de milho, 64,71% e a 
de arroz, 62,91% (Tabela 7). no Estado 
e no Brasil, nos mesmos anos, a expan
são da produção de soja cresceu, res
pectivamente, 34,98% e 75,50%; a de 
milho, 28,45% e 7,57%, e a de arroz, 
21,98% e 22,93%.

Entretanto, os principais rebanhos 
do Município apresentam resultados 

negativos quanto ao crescimento do 
efetivo de animais e do produto de 
origem animal. Enquanto o rebanho 
bovino cresceu 6,85%, no Estado, de 
2000 para 2011, no Município, diminuiu 
8,26%. o mesmo aconteceu com o 
número de cabeças de suínos, que au
mentou 37,36%, no Rio Grande do Sul, 
mas teve uma redução de 49,83% em 
Santa Maria. um resultado semelhante 
se verifica no efetivo de galos, frangas, 
frangos e pintos, pois no Município a 
redução foi de 46,99% contra o cresci
mento de 40,50% no Estado. Por outro 
lado, o rebanho ovino caiu tanto no Es
tado quanto no Município, respectiva
mente, 16,88% e 19,04%.

Em relação aos produtos de origem 
animal (leite, ovos de galinha, mel de 
abelha e lã), os resultados também 
chamam a atenção pela redução con
tinuada ao longo do tempo. Enquanto 
no Rio Grande do Sul a produção de 
leite cresceu 84,56%, de 2000 para 
2011, em Santa Maria, caiu 34,70%. o 
mesmo vem ocorrendo com os demais 
produtos: ovos de galinha (48,85%), 
mel de abelha (19,14%) e lã (17,32%). 
nesse mesmo período, a produção, 
no Estado, de ovos de galinha cresceu 
21,23% e a de mel de abelha, 20,12%, 
mas a produção de lã apresentou que
da de 13,27%.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Dotar os distritos de Santa Maria com a 
infraestrutura necessária para o desen
volvimento humano e a produção.

Proposta 1 · Possuir estradas que aten
dam as demandas dos produtores.

Proposta 2 · Construir barragens e 
açudes que atendam às necessidades 
de água dos produtores, com base em 
um levantamento socioambiental.

Proposta 3 · Ampliar o saneamento 
básico nos distritos, através da obriga
toriedade da prestação dos serviços da 
concessionária.

Proposta 4 · Implementar um siste
ma de fossa séptica biodigestora nas 
residências do meio rural.

Proposta 5 · Criar um programa de 
construção de cisternas e poços arte
sianos, para disponibilizar água potável 
em núcleos rurais que tenham mais de 
10 economias.

Proposta 6 · Dispor de energia elétrica 
com capilaridade e potência adequada 
para as demandas do meio rural.

Proposta 7 · universalizar os serviços 
de telefonia e internet, nos centros ur
banos dos distritos do Município.

oBJETIVo 2:
Disponibilizar educação de qualidade 
nos centros urbanos e rurais dos distri
tos municipais.

Proposta 1 · Implementar as diretrizes 
curriculares do programa “Educação no 
Campo”.

oBJETIVo 3:
Ampliar os Investimentos em programas 
visando à expansão do agronegócio no 
município de Santa Maria.

Proposta 1 · Elaborar uma pesqui
sa, para atualizar as informações da 
produção dos produtos contidos nos 
programas de desenvolvimento rural 
do Município.

Proposta 2 · Criar uma Câmara de Me
diação entre produtores, instituições 
de assistência, comerciantes e Poder 
Público, para aproximar os atores do 
processo.

Proposta 3 · Investir nos Programas 
Estratégicos de Desenvolvimento Rural 
que visam ampliar a produção de fru
tas, flores, hortaliças, frangos, ovinos,  
peixes, mel, leite, e nas Agroindústrias.

oBJETIVo 4:
Articular a atuação conjunta das insti
tuições de assistência técnica que atu
am no setor rural.

quanto aos mercados de flores, 
fru   tos e hortaliças, o Município de
pende da importação, já que a 
produção local é insuficiente para  
atender a demanda de uma população 
de cerca de 300 mil habitantes, sendo 
95,1% urbana.

Para Santa Maria continuar cres
cendo economicamente, deve fazer 
um esforço a fim de expandir o agro
negócio como um todo, não apenas 
a produção de grãos, o que já vem 
ocorrendo, mas também os reba
nhos, a produção de origem animal, 
os hortifrutigranjeiros e flores, além de 
agregar valor aos produtos locais. no 

entanto, para atingir esses objetivos, 
várias ações deverão ser realizadas nos 
distritos do Município, como melhorar 
a infraestrutura para o desenvolvi
mento humano e a produção, articular 
a atuação conjunta da assistência téc
nica e viabilizar a implantação de um 
mercado público. 

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários do Grupo de Trabalho (GT) de 
Agronegócio. A visão, os objetivos e 
as propostas foram definidos a partir 
da realização de 10 reuniões, com 50 
vo luntários, 119 presenças e 27 enti
dades participantes.

  Estufas · Estância da Figueira.
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Proposta 1 · Criar uma Câmara Técnica, 
no Conselho Municipal de Desenvolvi
mento Rural, com a participação das 
instituições de assistência.

oBJETIVo 5:
Agregar valor e aumentar a produção 
das culturas extensivas, como arroz, 
soja, milho e pecuária, no Município de 
Santa Maria.

Proposta 1 · Aumentar a produtivi
dade das lavouras de arroz, soja e milho 
e a produtividade de carne bovina, no 
Município.

Proposta 2 · Desenvolver e atrair em
preendimentos que agreguem valor a 
produção agropecuária.

oBJETIVo 6:
Viabilizar a implantação de um Mer
cado Público.

Proposta 1 · Construir e colocar em 
ope ração um Mercado Público em San
ta Maria.
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    Agrimec · Setor Metal Mecânico · Distrito Industrial.
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InDústrIA
6.1.2

Visão do Eixo Estratégico: 

A indústria de Santa Maria é 
formada por, aproximada
mente, 100 segmentos e 
572 unidades de produção, 

sendo 25 delas localizadas atualmente 
no Distrito Industrial de Santa Maria 
(DISM). Mesmo sendo diversificada, 
a indústria local contribuiu com uma 
menor proporção na formação do VAB 
do Município do que a indústria do Rio 
Grande do Sul e do Brasil, as quais em 
2010 foram, respectivamente, 16,11%, 
29,21% e 28,07%. Além disso, participa 
com 0,94% do VAB da Indústria do Es
tado (Tabela 8) e ocupa a 20ª posição 
entre seus municípios (FEE, 2013).

o Município tem um Distrito Indus
trial com 329 hectares e empresas de 
vários setores instaladas: metalmecâni
co, automotivo, eletroeletrônico, be
bidas e alimentos, produtos quími
cos, construção civil, moveleiro, entre 
outros. Entretanto, a infraestrutura do 
Distrito Industrial ainda está incom
pleta e necessita de investimentos 
para tornálo atrativo e competitivo.  

A participação de Santa Maria nas expor
tações do Rio Grande do Sul é pouco 
expressiva, já que corresponde a 0,16% 
do que o Estado exportou em 2010.

o Município abriga 19 organi
zações militares do Exército Brasileiro 
e uma Base Aérea (BASM) com qua
tro esqua drões de aviação, entre eles,  
o primeiro Esquadrão do Brasil a ope
rar Aeronave Remotamente Pilotada/
Veículo Aéreo não Tripulável (ARP/
VAnT). Santa Maria possui o segundo 
maior efetivo militar do País e concen
tra a maior frota de veículos blindados, 
sendo reconhecida como a Capital 
nacional dos Blindados. Pela concen
tração militar e localização estratégica, 
Santa Maria está consolidando um 
Polo Tecnológico e de Defesa.

A formação técnica local favorece 
a expansão da indústria, aumenta a 
produtividade e a competitividade das 
empresas. Em Santa Maria existem mais 
de 2800 alunos frequentando 22 cursos 
técnicos, os quais possuem 158 profes
sores (Tabela 9).

Que a indústria de Santa Maria seja reconheci
da pela utilização de processos ambientalmente  
sustentáveis e alcance 1,5% de participação no 
VAB Industrial do Estado.
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2000

9,82

6,90

1,50

9,13

0,80

2,80

0,56

3,34

1,67

2,67

2001

9,53

6,92

1,51

9,52

0,77

4,00

0,61

3,13

1,59

3,09

2002

9,13

6,97

1,44

7,44

0,78

4,12

0,71

3,15

1,58

3,17

2003

8,51

7,12

1,34

7,92

0,77

3,88

0,73

2,88

1,65

3,95

2004

8,30

7,78

1,35

7,60

0,78

4,10

0,70

2,72

1,63

3,51

2005

8,75

8,12

1,26

8,30

0,83

4,37

0,78

2,63

1,67

2,14

2006

8,86

8,13

1,28

8,04

0,94

4,46

0,81

2,52

1,69

2,68

2007

8,80

8,38

1,24

8,37

0,92

5,31

0,78

2,31

1,73

3,30

2008

8,85

8,73

1,28

10,97

0,90

4,85

0,63

2,04

1,78

3,80

2009

8,11

8,51

1,26

10,45

0,89

5,44

0,75

1,92

1,69

3,46

2010

8,75

9,53

1,24

8,34

0,94

5,25

0,80

2,01

1,93

3,07

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 8 · Participação percentual do VAB da Indústria de Santa Maria
no VAB da Indústria do Estado, comparando os dez municípios de maior população.

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013).

Número de alunos

220

1.479

1.130

2.829

Número de professores

22

69

67

158

Número de
Cursos Técnicos oferecidos

4

10

8

22

Escola/Colégio

Escola Municipal de
Aprendizagem Industrial – EMAI

Colégio Técnico Industrial de
Santa Maria – CTISM

Colégio Politécnicoda UFSM

Total

tabela 9 · número de Alunos, Professores e Cursos em Escolas e Colégios Técnicos (2013).

Fonte: Elaborado com base em “Santa Maria em Dados” (2013).
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A Região Central do Estado, liderada 
pelo Município de Santa Maria, possui 
reconhecimento dos órgãos públicos 
de fomento estadual e nacional, por 
ser sede e, recentemente, ter obtido o 
enquadramento de um Arranjo Produ
tivo Local Metal Mecânico (APL Metal 
Centro), que atualmente integra cerca 
de 30 empresas do setor num projeto 
comum e convergente para o ganho de 
competitividade.

Apesar das potencialidades, o Mu
nicípio tem vários desafios a serem 
enfrentados, para fazer a indústria 
crescer sem degradar o meio ambiente. 
Alguns deles são: formar e qualificar a 
mão de obra para atender a demanda 
do setor industrial, disponibilizar in
formações e tornar a legislação rela
cionada ao setor de fácil aplicação, 
fomentar a organização de redes de 
empresas e a organização de APLs, 

ampliar o mercado externo e consoli
dar Santa Maria como Polo Industrial e  
Tecnológico de Defesa.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos voluntári
os do Grupo de Trabalho (GT) da Indús
tria. A visão, os objetivos e as propostas 
foram definidas a partir da realização 9 
reuniões, com 46 voluntários, 118 pre
senças e 16 entidades participantes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
universalizar e qualificar a infraestrutura 
do Distrito Industrial de Santa Maria 
(DISM).

Proposta 1 · Criar novos espaços, com 
infraestrutura adequada, na área do 
DISM.

Proposta 2 · Atender a demanda de 
água bruta no DISM.

Proposta 3 · Dotar o DISM com rede de 
esgoto.

Proposta 4 · Dotar o DISM de potência 
elétrica e acesso à internet adequados 
para a demanda das empresas.

Proposta 5 · Instalar uma Central de 
Resíduos Industriais no DISM.

Proposta 6 · Elaborar o zoneamento e 
licenciamento ambiental do saldo da 
área do DISM.

oBJETIVo 2:
Formar e qualificar mão de obra para 
atender a demanda do setor industrial 
de Santa Maria.

    Distrito Industrial de Santa Maria · Fonte: Google Maps.
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    CVI · Unidade Santa Maria.
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Proposta 1 · Realizar eventos de  
discussão sobre as demandas setoriais e 
as potencialidades das escolas técnicas 
e Instituições de Ensino Superior. 

Proposta 2 · Realizar cursos profissio
nalizantes nos setores mais carentes.

Proposta 3 · Estimular a realização de 
estágios nas indústrias de Santa Maria.

oBJETIVo 3:
Definir novas áreas e tornar a legislação 
de instalação de indústrias no Município 
de fácil aplicação.

Proposta 1 · Definir novas áreas para 
instalação de indústrias em Santa Ma
ria, fora do DISM.

Proposta 2 · Revisar, simplificar e con
solidar toda a legislação municipal de 
instalação de indústrias.

Proposta 3 · Criar um canal único de 
atendimento empresarial no Município 
– Tudo Fácil.

Proposta 4 · Incentivar a criação de 
Distritos Industriais Privados.

oBJETIVo 4:
Disponibilizar sistemas com acesso 
público às informações do setor indus
trial de Santa Maria.

Proposta 1 · Manter atualizado, com 
informações do setor industrial, o site 
”Santa Maria em Dados”.

Proposta 2 · Criar um Banco de Dados 
Primários, com informações sobre a In
dústria de Santa Maria.

oBJETIVo 5:
Formar e qualificar gestores empresariais 
para Santa Maria.

Proposta 1 · Criar parcerias para  
motivar e viabilizar a formação e qua
lificação de gestores empresariais, em 
Santa Maria.

Proposta 2 · Estabelecer uma central 
de informações sobre cursos, feiras 
e outros tipos de eventos para em
presários e gestores de Santa Maria.

oBJETIVo 6:
Fomentar a criação de redes de empre
sas e a organização de Arranjos Produ
tivos Locais (APL).

Proposta 1 · Articular e incentivar a cri
ação de redes de empresas.

Proposta 2 · Fortalecer o APL Metal 
Mecânico, articular e incentivar a orga
nização de novos Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) de setores industriais.

oBJETIVo 7:
Fomentar a consolidação de Santa Maria 
como Polo Industrial e Tecnológico de 
Defesa.

Proposta 1 · Incentivar a instalação de 
empresas do setor de defesa no Mu
nicípio.

Proposta 2 · Buscar, junto ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, a in
serção do Setor de Defesa como área 
estratégica/prioritária da Política Indus
trial Gaúcha.

oBJETIVo 8:
Ampliar o mercado externo das Indús
trias de Santa Maria.

Proposta 1 · Promover maior conheci
mento sobre o processo de exportação 
e importação.

Proposta 2 · Promover rodadas de 
negócios no Município com diferentes 
setores produtivos.

Proposta 3 · Incentivar a participação 
de empresas de Santa Maria em even
tos de negócios.

oBJETIVo 9:
Fomentar a consolidação do Polo de 
Saúde.

Proposta 1 · Incentivar a instalação 
ou criação e o desenvolvimento de 
empreendimentos industriais e de 
serviços do setor de saúde.

oBJETIVo 10:
Aumentar a representatividade do 
setor industrial de Santa Maria junto a 
Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS).

Proposta 1 · Incentivar a criação de Sin
dicatos Patronais, nos setores industriais.
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    Royal Plaza Shopping.
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tUrIsMo,
CoMÉrCIo
e serVIços

6.1.3

Visão do Eixo Estratégico: 

Santa Maria é município polo e 
tem na prestação de serviços, 
incluindo o comércio e o turis
mo, a sua principal fonte de 

geração de trabalho e renda. Em 2010, 
81,32% do VAB no Município veio do 
setor de serviços, uma proporção bem 
superior à ocorrida no Estado (62,10%) e 
no Brasil (66,63%). Em termos relativos, o 
Município participa com 2,24% do VAB 
de serviços do Rio Grande do Sul (Tabe
la 10) e tem o 7º maior valor adicionado 
bruto do setor entre eles.

Conforme levantamento da Secre
taria de Município de Turismo de 
Santa Maria, em 2012, o Município re
cebeu 200.000 turistas e registrou que 
6.700 pessoas estão empregadas no 
setor, conforme o Sindicato dos Traba
lhadores do Comércio Hoteleiro, de Tu

Que Santa Maria seja reconhecida como destino 
turístico, e que os setores do Turismo, Comércio e 
Serviços alcancem 2,5% de participação no VAB de 
serviços do Estado.

    Calçadão Salvador Isaia.
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2000

26,66

4,88

2,59

5,09

2,20

1,50

1,02

2,66

1,96

2,14

2001

25,88

4,87

2,52

5,17

2,10

1,59

1,05

2,76

1,89

2,11

2002

25,96

4,84

2,48

5,44

2,20

1,54

1,05

2,91

1,81

1,99

2003

24,34

4,73

2,33

5,77

2,19

1,52

1,07

2,81

1,75

2,08

2004

24,28

4,78

2,37

5,78

2,24

1,58

1,07

3,09

1,73

2,04

2005

25,25

5,01

2,35

5,79

2,25

1,72

1,09

2,77

1,76

1,75

2006

24,69

4,84

2,38

6,10

2,30

1,77

1,07

2,66

1,72

1,82

2007

24,67

4,93

2,36

6,13

2,25

1,88

1,03

2,50

1,70

1,87

2008

23,28

5,31

2,29

7,26

2,20

1,77

1,04

2,34

1,70

2,51

2009

22,84

4,88

2,37

7,22

2,25

1,84

1,03

2,33

1,78

2,42

2010

22,28

5,18

2,39

6,48

2,24

1,89

1,04

2,31

1,80

2,54

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 10 · Participação percentual do VAB dos Serviços de Santa Maria
no VAB dos Serviços do Estado, entre os dez municípios de maior população.

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013).

  Rua Manoel Ribas · Vila Belga.
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rismo e Hospitalidade de Santa Maria 
(SECoHTuR). Entre os principais even
tos e atrativos de Santa Maria estão: a 
FEISMA, a Feira da Economia Solidária, 
os shoppings centers, a arquitetura, a 
história e a arte dos templos religiosos, 
como as pinturas do interior da Cate
dral Metropolitana, obra do famoso ar
tista italiano Aldo Locatteli, a Romaria 
da Medianeira, a Rota Turística e Gas
tronômica  Santa Maria/Silveira Mar
tins, os museus Gama d’Eça e Vicente 
Pallotti, onde é possível encontrar frag
mentos fósseis de animais e plantas 
que viveram no período Triássico, as 
atividades artísticoculturais do Thea
tro Treze de Maio e o Museu Interativo 
de Astronomia, dentre outros.

Muito embora se descreva os aspec
tos turísticos de Santa Maria, entende
se que o desenvolvimento do setor 

deve ser percebido e trabalhado numa 
perspectiva regional. nesse sentido, 
para se tornar competitivo, os atores re
gionais precisam fortalecer sua articu
lação, qualificandoa, e conjuntamente 
estruturar sua estratégia de posiciona
mento no mercado em níveis regional, 
estadual, nacional e interna cional.

A Figura 7 apresenta um diagnóstico 
do setor turístico de Santa Maria sobre 
os diversos aspectos que influenciam a 
competitividade turística do destino. 
os resultados apontam que, das 13 
dimensões avaliadas, as que obtiveram 
melhores desempenhos, com índices 
acima do nível 4 (61 a 80), foram Infraes
trutura geral, Políticas públicas, Coope
ração regional, Economia local, Aspec
tos sociais e Aspectos ambientais.

Embora o Município tenha vários 
atrativos e algumas ações em curso, pre

cisa implementar os projetos do Plano 
Municipal do Turismo, consolidar o 
Calendário Anual de Eventos, qualificar 
a infraestrutura para receber eventos, 
ampliar a produção voltada ao turismo, 
qualificar a mão de obra voltada para o 
turismo e a gestão empresarial, fomen
tar a abertura do comércio e supermer
cados, nos finais de semana e feriados, 
e fomentar a organização do APL do 
Turismo.

Este eixo estratégico foi construído a 
partir das contribuições dos voluntários 
do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo, 
Comércio e Serviços. A visão, os obje
tivos e as propostas foram definidos a 
partir da realização de 10 reuniões, com 
48 voluntários, 113 presenças e 18 enti
dades participantes.

Fonte: Estudo de Competitividade dos Destinos Indutores do Rio Grande do Sul – FGV – 2012.
Figura 7 · Índices por dimensão em ordem decrescente de desempenho.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Viabilizar o Plano Municipal de Tu
rismo, implementando os projetos de 
forma sustentável e integrada com a 
região.

Proposta 1 · Realizar os projetos de 
pesquisa e estudos turísticos.

Proposta 2 · Realizar as articulações 
de relações previstas no Plano Munici
pal de Turismo.

Proposta 3 · Realizar os projetos de 
qualificação turística do eixo central 
(Boulevard´s Comerciais e Incentivos 
Tributários Patrimonial).

Proposta 4 · Realizar os projetos de or
denação e qualificação da distribuição 
logística do turismo (sinalização turís
tica viária, qualificação dos acessos 
a atrativos turísticos e melhoria dos 
acessos aos distritos).

Proposta 5 · Realizar os projetos  
de ordenação da infraestrutura turís
tica (Pórtico de Acessos, Santa Vista 
Belvederes de Santa Maria e Centro de 
Eventos).

Proposta 6 · Ampliar e qualificar a 
sinalização turística (sinalização de 
atra  tivos turísticos).

Proposta 7 · Realizar os projetos de 
fomento do financiamento turístico 
(li nhas de financiamento e lei de in
centivo ao turismo).

Proposta 8 · Realizar o projeto de fo
mento a geração de emprego e renda 
(apoio técnico à iniciativa de base local).  Romaria da Medianeira.
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Proposta 9 · Realizar os projetos de 
fomento à produção e formatação de 
produtos turísticos (Vila Belga, Ani
mação da Gare, Passeio do Rio Branco 
e Trem Turístico).

Proposta 10 · Viabilizar os projetos 
do Complexo Turístico Paleontológico 
(Parque Paleontológico Sítio da Ale
moa e Rota Paleontológica).

Proposta 11 · Realizar os projetos de 
viabilização dos segmentos turísti
cos (núcleo Histórico Acampamento, 
Turismo Religioso: Caminhos da Fé e 
novena Turística, Complexo Turístico 
Tecnológico, Ecoturismo e Turismo de 
Aventura, Turismo HistóricoCultural: 
Caminhos de Santa Maria, Turismo 
Rural, Ônibus Turístico, Turismo Gas
tronômico, Parques Temáticos: Pale
ontológico e Étnico, e Turismo Saúde).

Proposta 12 · Realizar os projetos  
da Plataforma de negócios e Eventos  
(Centro de Eventos, Captação de Even
tos, Calendário de Eventos e Apoio 
Técnico e Institucional).

Proposta 13 · Realizar os projetos de 
Educação Profissional para o Turismo/
Capacitação e qualificação (capaci
tação para os Policiais Militares, con
dutores locais, oficina para os taxis
tas, frentistas e colaboradores do 
Departamento Municipal de Trânsito, 
preparação para gestores públicos, 
gestores de pequenas e médias em
presas, Acolhe Santa Maria, Circuito 
Gastronômico de sabores locais, Es
cola de Artesania, oficinas de turismo 
receptivo e condutores de turismo  
de aventura).

Proposta 14 · Realizar os macropro
jetos de Comunicação e Promoção 
(Comunicação Interna, Material Pro
mocional, Comunicação Digital, Co
municação Imprensa e Promoção).

Proposta 15 · Realizar os projetos do 
programa do Sistema Municipal de 
Atendimento ao Turista (Ampliação e 
qualificação dos Centros de Atendi
mento aos Turistas e Regionalização 
dos Centros de Atendimento aos Tu
ristas).

oBJETIVo 2:
Possuir um espaço que concentre a 
divulgação dos eventos e empreendi
mentos culturais e turísticos de Santa 
Maria e Região.

Proposta 1 · Elaborar um calendário 
conjunto, para divulgar os eventos 
dos Setores de Cultura e Turismo, e 
disponibilizálo em uma plataforma 
digital.

Proposta 2 ·  Realizar o mapeamento 
georeferenciado dos segmentos da 
economia criativa (produção artística, 
turística, cultural, etc.) de Santa Maria, 
com contato dos empreendedores/
empreendimentos cadastrados e seus 
respectivos projetos.

oBJETIVo 3:
qualificar a infraestrutura para receber 
eventos.

Proposta 1 · Incentivar os empresári
os locais para ampliar e qualificar seus 
hotéis e viabilizar novos investimen
tos.

Proposta 2 · Adequar a infraestrutura 
de Santa Maria para a realização de 
eventos.

Proposta 3 · qualificar e incentivar a 
instalação de centros de eventos em 
Santa Maria.

oBJETIVo 4:
Fomentar a produção voltada ao tu
rismo no Município.

Proposta 1 · Criar um espaço para 
apresentação e venda de produtos da 
agricultura familiar, do artesanato re
gional e para divulgação de eventos 
culturais.

Proposta 2 · Incentivar a abertura 
turística do Criadouro Conservacionis
ta São Braz.

Proposta 3 · Criar espaços qualifica
dos, e incentivar o estabelecimento de 
empreendimentos para a prática de 
esportes radicais, integrado à região.

Proposta 4 · Divulgar os atrativos da 
uFSM disponíveis para a visitação, nos 
finais de semana e feriados.

Proposta 5 · Incentivar a qualificação 
da infraestrutura do Parque de Ex
posições da uFSM.

Proposta 6 · Articular a utilização da 
Estação da Fundação Estadual de Pes
quisa Agropecuária (FEPAGRo) para a 
realização de eventos agropecuários.

Proposta 7 · Articular, com o Sistema 
Municipal de Museus, a sua abertu
ra, nos finais de semana e feriados, 
através da realização de rodízio entre 
os museus.

Proposta 8 · Viabilizar a implemen
tação do Programa Parques para Santa  
Maria, elaborado pelo IPLAn – Instituto  
de Planejamento de Santa Maria  
(exEscritório da Cidade).

oBJETIVo 5:
Fomentar a realização de eventos em 
janeiro e fevereiro.

Proposta 1 · Atrair turistas para Santa 
Maria, nesse período de menor movi
mentação na cidade.
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oBJETIVo 11:
Fomentar a organização do Arranjo 
Produtivo Local (APL) de Turismo na 
região.

Proposta 1 · Articular e incentivar 
a organização do Arranjo Produtivo  
Local (APL) de Turismo na região.

Proposta 2 · Buscar o reconhecimento 
e o apoio do Governo do Estado ao Ar
ranjo Produtivo Local (APL) de Turismo 
na região.

Proposta 2 · Apoiar a realização do 
vestibular da uFSM em janeiro.

Proposta 3 · Incentivar encontros de 
exformandos dos colégios e Institui
ções de Ensino Superior.

Proposta 4 ·  Centralizar as festas dos 
distritos que ocorrem durante o ano 
numa grande festa em janeiro – Pro
jeto “Pátio da Integração dos Distritos 
Rurais”.

oBJETIVo 6:
Estimular a qualificação da mão de obra 
para os setores de turismo, comércio  
e serviços.

Proposta 1 · Articular a integração en
tre Escolas Técnicas, Serviço nacional 
de Aprendizagem Comercial (SEnAC), 
Instituições de Ensino Superior e em
presários.

Proposta 2 · Incentivar a formação 
de mão de obra especializada, para 
atender a demanda dos setores de tu
rismo, comércio e serviços.

Proposta 3 · Estimular a realização de 
estágios no setor de turismo, comércio 
e serviços de/em Santa Maria.

oBJETIVo 7:
Incentivar a capacitação e formação 
empresarial em turismo, comércio e 
serviços.

Proposta 1 · Disponibilizar e manter 
atualizada a oferta de cursos de ca
pacitação e formação empresarial e 
uma agenda de eventos para o setor 
de turismo, comércio e serviços.
 
Proposta 2 · Estimular a participação 
empresarial, nos cursos de formação, 
capacitação e eventos.

oBJETIVo 8:
Incentivar a reativação do Conventions 
and Visitors Bureau de Santa Maria.

Proposta 1 · Articular as instituições 
fundadoras do Conventions and Visi-
tors Bureau de Santa Maria e novos 
parceiros para reativálo.

Proposta 2 · Viabilizar a criação da le
gislação, para dar suporte à operação 
do Conventions and Visitors Bureau de 
Santa Maria.

oBJETIVo 9:
Articular a abertura do comércio e 
dos supermercados, nos domingos e  
feriados.

Proposta 1 · Articular a abertura  
dos supermercados, nos domingos  
e feriados.

Proposta 2 · Definir e estruturar uma 
área central no Município, com o con
ceito de “Shopping a Céu Aberto”, 
e articular a abertura do comércio 
do centro da cidade, nos domingos  
e feriados.

oBJETIVo 10:
Fomentar a ampliação do mercado 
externo das empresas comerciais e 
prestadoras de serviços de Santa Maria.

Proposta 1 · Articular rodadas de 
negócios no Município, com os dife
rentes setores do comércio e dos 
serviços.

Proposta 2 · Estimular a participação 
das empresas locais, em rodadas de 
negócios fora de Santa Maria.
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    Monumento O Idealista · Entrada da cidade.
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    Santa Maria Tecnoparque.
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eMpreenDeDorIsMo, 
InoVAção
e teCnoLoGIA

6.1.4

Visão do Eixo Estratégico: 

o empreendedorismo está re 
lacionado às iniciativas ou 
disposição dos indivíduos, 
para criar uma empresa e 

correr riscos. A formação é importante, 
bem como a visão de futuro, a capaci
dade de inovar, de organizar demandas e 
gerenciar equipes. A inovação e as novas 
tecnologias criam oportunidades poten
ciais para o crescimento econômico.

Que Santa Maria seja referência pelo empreende
dorismo, pela inovação, pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias e transferência de conhecimento, 
especialmente das instituições de ensino, para o setor 
empresarial.

Santa Maria possui 24 IES (MEC, 
2013), somando as que oferecem cursos 
presenciais e à distância. Entre elas, se 
destacam as federais uFSM e IFF e as 
instituições privadas unIFRA, uLBRA, 
FADISMA, FAMES, FAPAS e FISMA, que 
somam, aproximadamente, 30 mil es
tudantes universitários, 413 cursos de 
 graduação e pósgraduação, 714 labo
ratórios e 377 grupos de pesquisa. 

    Centro Universitário Franciscano · pátio Campus II.
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Também sedia uma a Design House, que 
produziu o primeiro microcontrolador 
nacional, duas Incubadoras Tecnológi
cas, uma Incubadora Social, um Polo de 
Inovações Tecnológicas e Sociais, a Es
tação Experimental da Fundação Esta
dual de Pesquisa Agropecuária (FEPA
GRo) e um Parque Tecnológico, o Santa 
Maria Tecnoparque. Também sedia o 
Centro Regional Sul de Pesquisas Es
paciais (CRS), uma unidade do Instituto 
nacional de Pesquisas Espaciais (InPE), 
abrigando pesquisadores e cientistas 
brasileiros e de diversos países. Além 
disso, abriga o Centro de Instrução de 
Blindados e o Centro de Treinamento 
de Combate – Sul, ambos do Exército 
Brasileiro, referências em simulação.  
A Tabela 11 apresenta um resumo das 
Instituições de Ensino Superior de 
Santa Maria.

A Região Central do Estado, liderada 
pelo município de Santa Maria, possui 

reconhecimento dos órgãos públicos 
de fomento estadual e nacional, por 
ser sede e, recentemente, ter obtido o 
enquadramento de um Arranjo Produ
tivo Local de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (APL CentroSoftware), 
que atualmente integra 38 empresas 
do setor de TIC, num projeto comum e 
convergente para o ganho de competi
tividade.

A concentração de instituições li
gadas à pesquisa, inovação tecnológi
ca e qualidade de vida do Município 
favoreceram a criação de empresas 
inovadoras de desenvolvimento de 
softwares, jogos digitais, hardware 
com software embarcado, telecomu
nicações e segurança da informação e 
de empresas que fabricam, entre ou
tros produtos, transformadores para 
distribuição de energia, máquinas com 
Controle numérico Computadorizado 
(CnC), pontes rolantes, guinchos espe

ciais, peças para o setor automotivo, 
máquinas e implementos agrícolas, 
painéis solares, equipamentos para o 
polo naval, elevadores, equipamentos 
odontológicos, bem como produtos e 
equipamentos para área da saúde.

Apesar dos avanços alcançados 
nesses últimos anos, é necessário dis
seminar mais a cultura de empreender 
e inovar, fomentar a instalação de mais 
empresas de alta tecnologia e consoli
dar o Município como um Polo de TIC e 
Economia Criativa.

Este eixo estratégico foi construí
do a partir das contribuições dos vo
luntários do Grupo de Trabalho (GT) 
de Empreendedorismo, Inovação e 
Tecnologia. A visão, os objetivos e as 
propostas foram definidos a partir 
da realização de 11 reuniões, com 86 
volun tários, 179 presenças e 28 enti
dades participantes.

    Chip produzido pela UFSM reconhecido internacionalmente.
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UFSM

20.209

1665

135

125

30

11

32

5.536

2.589

352

538

11

595.920

UNIFRA

5.690

424

33

17

2

1

0

1.880

1.100

19

154

1

165.000

ULBRA

930

57

8

29

0

0

18

900

170

0

13

0

16.680

FAMES

658

43

7

0

0

0

0

300

150

0

5

1

27.192

FISMA

608

90

3

3

0

0

1

400

60

0

3

0

15.306

FADISMA

700

43

1

1

0

0

0

200

100

4

1

0

19.300

FAPAS

507

62

4

3

0

0

0

280

80

2

0

0

56.675

TOTAL

29.302

2.384

191

178

32

12

51

9.496

4.249

377

714

13

896.073

Item

Alunos
 

Professores
 

Cursos de
Graduação

 
Cursos de

Especialização
 

Cursos de
Mestrado

 
Cursos de

Doutorado
 

Cursos EAD 

Vagas disponíveis 
anualmente 

Formandos
no 1º semestre

Grupos de
Pesquisa 

Laboratórios
 

Empresas
Juniores

Livros na
biblioteca 

tabela 11 · Resumo das IES de Santa Maria (2013).

Fonte: Elaborado com base em “Santa Maria em Dados” (Novembro de 2013).
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     Prédio da Administração Central da UFSM · Cidade Universitária · Camobi.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Disseminar a cultura de empreender e 
inovar, fortalecendo as ações do Comitê 
de Empreendedorismo e Inovação e 
demais instituições.

Proposta 1 · Incentivar ações para dis
seminar a cultura de empreender e 
inovar.

oBJETIVo 2:
Viabilizar e incentivar um ecossistema 
empreendedor e inovador em Santa 
Maria.

Proposta 1 · Realizar eventos de apro
ximação entre pesquisadores e em
presários.

Proposta 2 · Estimular a elaboração de 
Planos de negócios nas instituições de 
ensino.

Proposta 3 · Instituir o Concurso Es
tudante Empreendedor.

Proposta 4 · Incentivar a ocupação e 
a ampliação de vagas nas incubadoras 
existentes e a criação de novas incuba
doras, especialmente setoriais.

Proposta 5 · Incentivar a viabilização 
do Polo de Inovações Tecnológicas e 
Sociais da uFSM.

Proposta 6 · Fomentar investimentos 
em empresas nascentes.

Proposta 7 · orientar e promover 
fontes de recursos para projetos de ino
vação tecnológica.

Proposta 8 · Estimular a criação de 
coworking e aceleradoras.

Proposta 9 · Implementar o Prêmio 
InoVA Santa Maria, previsto na Lei Mu
nicipal nº 5306/2010.

Proposta 10 · Estimular o registro de 
propriedades intelectuais.

oBJETIVo 3:
Fomentar a instalação de empresas de 
alta tecnologia e viabilizar o Santa Ma
ria Tecnoparque.

Proposta 1 · Incentivar a criação e 
atração de empresas de alta tecnologia.

Proposta 2 · Incentivar a criação e insta
lação de laboratórios de certificação.

Proposta 3 · Viabilizar a instalação e 
operação do Santa Maria Tecnoparque.

oBJETIVo 4:
Consolidar um Polo de Economia  
Criativa em Santa Maria.

Proposta 1 · Instalar e capacitar a Sala 
do Empreendedor, para atender os em
preendimentos da Economia Criativa.

Proposta 2 · Articular os atores dos 
setores da Economia Criativa.

Proposta 3 · Disseminar a Economia 
Criativa no Município.

Proposta 4 · Capacitar os atores da 
Economia Criativa em gestão.

Proposta 5 · Articular a organização de 
redes ou APL’s do setor da Economia 
Criativa.
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    Feirão Colonial · Projeto Esperança/Coosperança.
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eConoMIA 
soLIDÁrIA

6.1.5

Visão do Eixo Estratégico: 

A Economia Solidária é uma al
ternativa para gerar trabalho 
e renda com inclusão social. 
utilizase de várias práticas 

econômicas e sociais sob a forma de 
cooperativas, associações, clubes de 
troca, empresas autogestionárias, re
des de cooperação, entre outras, que 
realizam atividades de produção de 
bens, prestação de serviços, finanças 
solidárias, trocas, comércio justo e con
sumo solidário.

o Município de Santa Maria é refer
ência nacional e internacional em eco
nomia solidária. Com mais de 25 anos 
de atuação, desde a implantação do 
Projeto Esperança/Cooesperança pela 
Arquidiocese de Santa Maria, a econo
mia local vem se beneficiando dessa 
nova forma de gerar trabalho e renda.

Por meio da experiência da Eco
nomia Popular Solidária, esse projeto 
articula e congrega empreendimen

Que Santa Maria e Região sejam referências no 
fortalecimento de um modelo de organização e  
sustentabilidade da sociedade, através dos valores  
e princípios do comércio justo e solidário.

tos, dos meios urbanos e rurais, para o 
desenvolvimento sustentável, através 
dos princípios de associativismo, de 
trabalho, de solidariedade, de cidadania, 
de um novo modelo de cooperativismo 
e da inclusão social.

A Economia Solidária depende da 
organização, articulação e interação 
de trabalhadores urbanos e rurais, 
de feiras, fóruns, conselhos, políticas 
públicas, parcerias e empreendimen
tos de economia solidária do Brasil e 
de outros países. Em relação às feiras 
e aos fóruns, Santa Maria vem sedi
ando regularmente eventos nacionais 
e internacionais, como a 19ª Feira Es
tadual do Cooperativismo e a 8ª Feira 
de Economia Solidária do MERCoSuL 
(em 2012 e 2013), o 2º Fórum Social 
Mundial e a 2ª Feira Mundial de Econo
mia Solidária. De acordo com os dados 
do Projeto Esperança/Cooesperança,  
promotor dos eventos, 28 países es
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Aproximadamente 260

34

Aproximadamente 5.300 famílias

Aproximadamente 23.000 pessoas

Hortigranjeiro,
Agroindústria Familiar,
 Artesanato, Povos Indígenas,
Catadores, quilombolas,
Consumidores Conscientes
e Agroecologia

Número de Empreendimentos

Número de municípios
da Região Centro envolvidos

Número de beneficiados diretos

Número de beneficiados indiretos

Segmentos de atuação

tabela 12 · números da Economia Solidária em Santa Maria.

Fonte: Elaborado com base em dados do Projeto Esperança/Cooesperança (2013).

tiveram representados na Feira Mun
dial e todos os estados brasileiros envi
aram representantes, num total de 530 
municípios. Mais de mil empreendi
mentos de Economia Solidária estive
ram presentes, oferecendo mais de 10 

Projeto Esperança/Cooesperança re
cebeu o Certificado e o Prêmio da 
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia 
Social/2011, que enfoca o Trabalho do 
Comércio Justo com Consumo Ético 
e Solidário. Isso mostra que o Pro
jeto está cada vez mais consolidado e 
reconhecido. no entanto, existe muito 
para se avançar na economia solidária 
do Município, especialmente no que 
diz respeito à articulação, nos vários 
níveis de governo, à qualificação dos 
produtores e das feiras, à venda da 
produção e disseminação do conceito 
e dos benefícios.

Este eixo estratégico foi construído a 
partir das contribuições dos voluntários 
do Grupo de Trabalho (GT) de Economia  
Solidária. A visão, os objetivos e as 
propostas foram definidos a partir da 
realização de 11 reuniões, com 172 
voluntários, 447 presenças e 29 enti
dades participantes.

mil variedades de produtos e serviços, 
tendo um público aproximado de 200 
mil pessoas. na Tabela 12, apresentam
se os números da Economia Solidária 
em Santa Maria.

no dia 06 de janeiro de 2012, o 

    Feirão Colonial · Projeto Esperança/Coosperança.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Articular a elaboração das políticas de 
Economia Solidária, nos três níveis de 
Governo.

Proposta 1 · Recolher assinaturas, em 
todos os eventos realizados pelo Pro
jeto Esperança/Cooesperança, obje
tivando viabilizar a aprovação da Lei 
nacional de Economia Solidária.

Proposta 2 · Viabilizar o Fundo Munici
pal de Economia Solidária.

Proposta 3 · Buscar o alinhamento das 
políticas locais com as políticas estadu
ais e federais de Economia Solidária.

Proposta 4 · Manter a representação 
de Santa Maria, nos três níveis gover
namentais de Conselhos de Economia 
Solidária.

Proposta 5 · Criar a Superintendência 
Municipal de Economia Solidária, junto 
à Secretaria Municipal de Desenvolvi
mento.

Proposta 6 · Tornar o Projeto Espe
rança/Cooesperança independente para 
captação de recursos.

oBJETIVo 2:
qualificar a Feira Internacional da Eco
nomia Solidária (FEICooP).

Proposta 1 · Gerar informações a fim 
de avaliar os benefícios econômicos 
que a Feira traz para o Município.

Proposta 2 · qualificar a estrutura para 
realização da FEICooP.

Proposta 3 · Disseminar os conheci
mentos de organização de Feiras de 
Economia Solidária.

oBJETIVo 3:
Possuir um espaço de comercialização 
no centro da cidade.

Proposta 1 · Viabilizar um espaço de 
comercialização fixo no centro da ci
dade.

oBJETIVo 4:
Fomentar a disseminação da Economia 
Solidária nas escolas.

Proposta 1 · Disseminar a Economia 
Solidária nas Escolas Municipais e Es
taduais de Santa Maria.

oBJETIVo 5:
qualificar o Feirão Colonial.

Proposta 1 · qualificar a infraestrutura 
do Feirão Colonial.

Proposta 2 · Incentivar a melhoria da 
qualidade e apresentação dos produtos 
do Feirão Colonial.

Proposta 3 · qualificar o atendimento 
nesse evento.

Proposta 4 · Aumentar o número de 
grupos expositores.

Proposta 5 · Fortalecer o sistema de re
des entre os grupos do Feirão.

Proposta 6 · Incentivar o atendimento 
à legislação de produtos de origem 
animal.

Proposta 7 · Promover o Feirão visan
do ampliar o número de visitantes e 
consumidores.

oBJETIVo 6:
Registrar a história e divulgar a propos
ta da Economia Solidária.

Proposta 1 · Registrar a história do 
movimento da Economia Solidária de 
Santa Maria.

Proposta 2 · Disseminar a proposta e 
a história do movimento da Economia 
Solidária de Santa Maria.

oBJETIVo 7:
Fomentar a organização do Arranjo 
Produtivo Local (APL) da Economia 
Solidária.

Proposta 1 · Articular e incentivar 
a organização do APL da Economia 
Solidária.

Proposta 2 · Buscar o reconhecimento 
e o apoio do Governo do Estado ao APL.
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    Trevo de Acesso à cidade na BR 158 com a BR 287.
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InfrAestrUtUrA
6.2

o termo infraestrutura tem 
um significado amplo, 
mas normalmente ele é 
associado à estrutura que 

serve de base à sociedade, como meios 
de comunicações, transportes (vias, 
veículos, tráfego, etc.), eletricidade, 
combustíveis (produção, distribuição, 
manutenção de rede, etc.), saneamento 
básico (fornecimento de água potável, 
rede de esgotos, etc.), entre outros, que 
garantem o funcionamento de um mu
nicípio ou região.

A infraestrutura é a base necessária 
para alavancar o desenvolvimento. 
Sem ela fica comprometido o cresci
mento econômico, pela dificuldade 
de gerar bens e serviços, uma vez que 
a produção depende da oferta de ener
gia, da comunicação, de meios e vias 
de transporte, entre outros, bem como 
compromete a qualidade de vida da 
população, especialmente a saúde, 
quando essa é carente de saneamen
to básico e de água potável, e a mo
bilidade urbana. Portanto, do eixo de  
infraestrutura, o poder público deve dar 
muita atenção, já que a inadequação 
desse compromete o PEDSM.

Esse eixo estratégico traz as con
tribuições de três grupos de trabalho 
(Mobilidade urbana, Saneamento e 
Aeroporto Civil) e está conectado a 
outros eixos deste Plano, especial
mente ao do crescimento econômico, 
da saúde e do meio ambiente. A in
fraestrutura é fundamental para o 
crescimento econômico porque este 

depende de rodovias adequadas,  
da disponibilidade de energia, para 
aumentar a produção, da rede de co
municações, das redes de água e esgo
to, etc. A saúde da sociedade depende 
da qualidade do saneamento básico a 
ela oferecido, o qual também traz re
flexos sobre o meio ambiente.

Este eixo é resultado das sugestões 
dos voluntários que participaram dos 
Grupos de Trabalho de Mobilidade ur
bana e Rodovias, Saneamento, Aero
porto Civil e Plataforma Logística. A 
visão, os objetivos e as propostas foram 
definidos a partir da realização de 32 re
uniões, com 164 voluntários, 448 presen
ças e 44 entidades participantes.

    Trevo das Dores.
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MoBILIDADe 
UrBAnA e
roDoVIAIs

6.2.1

Visão do Eixo Estratégico: 

Segundo a Secretaria de Mu
nicípio de Mobilidade urbana 
(SMu), em 2012, a cidade 
possuía 35 pontos de táxi e 

211 automóveis, 241 pontos de moto 
táxi e 269 motos, 368 veículos para o 
transporte escolar e 228 veículos para 
o transporte coletivo de passageiros, 
transportando, em média, 2.206.977 
passageiros/mês. Segundo dados do 
IBGE (2013), nesse mesmo ano, o núme
ro de veículos em Santa Maria chegou a 
129.765, sendo na maioria automóveis 
(79.531). A quantidade de veículos vem 
crescendo rapidamente, pois, de 2010 
para 2012, aumentou 14,80%. o núme
ro de automóveis cresceu, no mesmo 
período, 13,69% e o de caminhonete 
22,39% (Tabela 13).

o crescimento da frota e outros 
problemas relacionados ao compor

Que Santa Maria tenha um sistema viário e de trans
porte público sustentável, que permita aos usuários 
se deslocarem com segurança e agilidade.

tamento dos motoristas no trânsito 
têm levado a população a fazer uma 
avaliação negativa sobre o trânsito  
na cidade. na pesquisa de 2010, publi
cada pelo DETRAnRS, quando os en
trevistados deram notas de 0 a 10 para 
várias questões sobre o trânsito na ci
dade, Santa Maria teve nota 4,9, sendo 
a média do Estado de 5,3. Além disso, 
38,1% afirmaram que não se sentem 
seguros em dirigir na cidade e 94,6% 
consideram os motoristas da cidade 
imprudentes. Entre as principais im
prudências, destacaram o uso do celu
lar enquanto dirige (89,8%) e passar o 
sinal vermelho (83,7%). os entrevista
dos citaram como ações para reduzir a 
imprudência maior fiscalização (65,3%) 
e mais rigor na obtenção das carteiras 
(55,1%).

Em relação ao deslocamento da 
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população no Município de Santa Ma
ria, segundo o relatório de diagnóstico 
do Plano Diretor de Mobilidade urbana 
(PMDu, 2013), os principais modos são: 
veículos privados (com 47,2% do total), 
deslocamentos a pé (27,2%) e trans
porte coletivo (24,7%). A soma dessas 
três modalidades é igual a 99,1%. A 
Figura 8 apresenta a distribuição do 
deslocamento da população em Santa 
Maria.

Percebese também que os deslo
camentos de Santa Maria não são feitos 
de acordo com os padrões de sustenta
bilidade desejável, pois apenas 52,8% 
dos deslocamentos são feitos em mo
dos considerados sustentáveis (a pé, 
em bicicleta, em transporte coletivo), 
sendo que o ideal seria 66,6%.

o diagnóstico do Plano Diretor 
de Mobilidade urbana descreve a di
visão modal em função das distâncias 
de deslocamentos em Santa Maria 
onde destacase a informação de que 
aproximadamente 25% dos desloca
mentos até 600 metros são realizados 
em veículo privado. Dessa forma, um 
dos desafios apresentase na forma de 
ampliação dos deslocamentos realiza
dos a pé para as distâncias entre 600, 
1.200 e 1.800 metros. Percebese tam
bém a necessidade de diminuição da 
utilização do modal veículo privado, 
nos deslocamentos de maiores distân
cias, proporcionando uma ampliação 
da utilização de bicicletas/motocicle
tas e principalmente do transporte  
coletivo (ônibus).

Para atingir os objetivos relaciona
dos à busca de um deslocamento sus
tentável, o processo de elaboração do 
PDMu sugere as seguintes linhas estra
tégicas básicas:

1. Converter o pedestre como prin
cipal protagonista da mobilidade 
na cidade;
2. Fomentar a utilização do  
transporte público;
3. Empreender atuações que aju

dem a melhorar a circulação de 
veículos na cidade;
4. Favorecer outros meios de  
transporte alternativos: bicicleta;
5. organizar o espaço para o  
estacionamento em superfície,  
desestimulando uso indiscriminado 
do automóvel privado;
6. Fazer da dissuasão e da preven
ção a base da disciplina circulatória 
na cidade;
7. Conseguir uma distribuição 
de mercancias ágil e uma carga e 
descarga ordenada;
8. Melhorar a segurança viária;
9. Conseguir uma mobilidade mais 
respeitosa com o meio ambiente;
10. Fazer da formação e da infor
mação as chaves para um melhor 
futuro.
A expansão do número de veículos 

e as dificuldades do trânsito em Santa 

Maria tornam várias medidas urgen
tes, como: adequar e ampliar o sistema 
viário urbano, especialmente das rodo
vias que dão acesso à cidade; tornar a 
fiscalização de trânsito urbano qualifi
cada e efetiva; tornar o transporte de 
passageiros ágil e seguro; educar para o 
trânsito, visando reduzir a imprudência, 
e adequar o transporte de cargas à legis
lação existente.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários que participaram dos Grupos de 
Trabalho (GT) de Mobilidade urbana 
e Rodovias. A visão, os objetivos e as 
propostas foram definidos a partir da 
realização de 13 reuniões, com 98  
voluntários, 191 presenças e 29 enti
dades participantes no total.

2010

69.953

3.497

10.840

331

19.762

3.455

933

4.255

113.026

2011

74.309

3.740

11.959

361

21.351

3.746

963

4.647

121.076

2012

79.531

3.982

13.267

376

22.536

4.071

961

5.041

129.765

% de crescimento

13,69

13,87

22,39

13,59

14,03

17,83

0,3

18,47

14,80

Tipo de veículo

Automóvel

Caminhão*

Caminhonete**

Micro-ônibus

Motocicleta

Motoneta

Ônibus

Outros***

Total de veículos

tabela 13 · número de veículos por tipo no município de Santa Maria (2010  2012).

Fonte: Elaborado com base em dados do IBGE (2013).

*Caminhão mais caminhão trator; **caminhonete mais camioneta;
***inclui outros veículos, trator de rodas e utilitários.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Viabilizar o Plano Diretor de Mobilidade 
urbana (PDMu).

Proposta 1 · Implementar as propostas 
do PDMu.

oBJETIVo 2:
Adequar e ampliar o sistema viário.

Proposta 1 · Duplicar a Rodovia BR 
158/287, da rótula do Castelinho até a 
uLBRA.

Proposta 2 · Duplicar a Rodovia BR 392, 
na área urbana de Santa Maria.

Proposta 3 · Duplicar a Rodovia Faixa 
nova de Camobi.

Proposta 4 · Duplicar as ligações ro
doviárias de Santa Maria a Porto Alegre.

Proposta 5 · Construir uma Rodovia de 
Contorno à cidade de Santa Maria.

Proposta 6 · Realizar intervenções 

em ruas e avenidas, segundo os es
tudos elaborados pelo IPLAn (Insti
tuto de Planejamento de Santa Maria –  
exEscritório da Cidade).

Proposta 7 · Fazer cumprir os índices 
de urbanização do Plano Diretor de De
senvolvimento urbano e Ambiental.

Proposta 8 · Incentivar a construção de 
prédios garagens e estacionamentos 
subterrâneos.

Fonte: Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Santa Maria: Análise e Diagnóstico: parte II (2013).
Figura 8 · Distribuição modal do deslocamento da população de Santa Maria.

47,2%
27,2%

24,7%

0,3%

0,6%

33% 34%

33%
A pé e bicicleta

Transporte Coletivo

Transporte Privado

Objetivos
de mobilidade
sustentável

A pé

Bicicleta

Transporte Coletivo

Transporte Privado

Outros

Distribuição modal
do deslocamento
da população
de Santa Maria

    Ciclovia · Av. Roraima · UFSM.
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     Portal de Acesso · Av. Roraima · Campus UFSM · Camobi.
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Proposta 9 · Construir ciclovias.

Proposta 10 · Adequar a acessibilidade 
dos passeios públicos às normas do 
programa “Caminhe Legal”.

Proposta 11 · Ter o Sistema Viário inte
gralmente sinalizado.

oBJETIVo 3:
Tornar a fiscalização de trânsito urbano 
qualificada e efetiva.

Proposta 1 · Criar um programa de 
qualificação permanente para Fiscais 
de Trânsito.

Proposta 2 · Instalar controladores de 
velocidade, nas vias de maior circulação 
de veículos automotores da cidade.

Proposta 3 · Ampliar o número de 
Fiscais de Trânsito até atingir o índice 
recomendado pelo Conselho nacional 
de Trânsito (ConTRAn).

Proposta 4 · Implementar um sistema 
de controle e operação do trânsito.

oBJETIVo 4:
Tornar o transporte público de passagei
ros ágil e seguro.

Proposta 1 · Determinar o nível de 
satisfação dos usuários do transporte 
público por modalidade.

Proposta 2 · Realizar projetos de 
ampliação e adequação do sistema 
viário, com vias específicas para o 
transporte público, visando aumentar 
sua agilidade.

Proposta 3 · Estabelecer um plano de 
longo prazo para a evolução do trans
porte coletivo de Santa Maria, vin
culado ao edital de concessão desse 
serviço.

oBJETIVo 5:
Educar para o trânsito.

Proposta 1 · Fortalecer o Programa de 
Segurança e Educação para o Trânsito, 
nas instituições de ensino do Município.

oBJETIVo 6:
Analisar a viabilidade de criar uma 
Companhia Municipal de Trânsito.

Proposta 1 · Criar um grupo de tra
balho para analisar a viabilidade de cri
ação de uma Companhia Municipal de 
Trânsito.

oBJETIVo 7:
Adequar o transporte de cargas à legis
lação existente.

Proposta 1 · Regulamentar artigos 
do Código de Posturas que tratam do 
horário de carga/descarga e da área ter
ritorial que delimita o Centro urbano.

Proposta 2 · Delimitar e sinalizar, de 
forma diferenciada, os espaços reserva
dos para carga e descarga.
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    Barragem do DNOS.
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sAneAMento
6.2.2

Visão do Eixo Estratégico: 

o saneamento básico en
globa várias ações relacio
nadas ao abastecimento 
de água, à coleta de lixo, 

ao manejo de resíduos sólidos, à cap
tação de esgoto e ao seu tratamento, 
ao manejo da água pluvial, à limpeza 
urbana e ao controle de pragas.

De acordo com o Índice de Desen
volvimento Socioeconômico (IDESE) 
de 2009, publicado pela Fundação 
de Economia e Estatística Siegfried 
Emanuel Hauser (FEE), Santa Maria 
ocupa a 6ª posição no ranking geral 
do saneamento básico do Rio Grande 
do Sul, com o índice de 0,726 (médio 
desenvolvimento), mas é o 3º entre os 
municípios com mais de 100 mil habi
tantes, atrás de Caxias do Sul (1º) e 
Porto Alegre (2º). A posição dos outros 
sete municípios mais populosos do Es
tado pode ser visualizada na Tabela 14.

Embora Santa Maria esteja bem 
posicionada no ranking do IDESE 
Saneamento e Domicílios, a Tabela 
15 mostra que, desde 2003, o Municí
pio permanece na mesma colocação 

Que Santa Maria seja o melhor município do RS, 
com mais de 100 mil habitantes, em indicadores de 
saneamento.

no ranking.
na Pesquisa nacional por Amostra 

de Domicílios (PnAD 2011), o Brasil tem 
62,6% dos domicílios com água, esgoto 
em rede coletora geral ou pluvial e lixo 
coletado, simultaneamente. na Região 
Sul, o percentual é de 66,8%, e, no Rio 
Grande do Sul, é de 70,2%.  na PnAD 
2012, o percentual de domicílios com 
abastecimento de água, no Brasil, é de 
85,4%, a coleta de lixo chega a 88,8% 
do total de domicílios, mas o esgota
mento sanitário em rede coletora fica 
em 63,2%.

Comparando os dados sobre água 
e esgoto do Sistema nacional de In
formações sobre Saneamento (SnIS) 
de 2011 com informações fornecidas 
pelos prestadores de serviços, para os 
dez municípios com maior população 
no Rio Grande do Sul, constatase que 
o índice de atendimento da população 
com rede de água em Santa Maria é de 
94,9% da população, sendo 98,6% da 
população urbana. no entanto, quando 
a questão é esgoto, o índice de atendi
mento com rede cai para 47,8%, no 
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Índice

0,643

0,721

0,723

0,723

0,724

0,725

0,725

0,725

0,726

0,728

0,726

Ranking entre os
municípios do RS

3º

4º

5º

5º

6º

6º

6º

6º

6º

6º

6º

Período/ano

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tabela 15 · Evolução do IDESE
Saneamento e Domicílios em Santa Maria.

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013).

Índice

0,816

0,748

0,726

0,689

0,662

0,637

0,609

0,597

0,554

0,493

Ranking

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Municípios

Caxias do Sul

Porto Alegre

Santa Maria

Pelotas

Canoas

Rio Grande

São Leopoldo

Viamão

Gravataí

Novo Hamburgo

tabela 14 · IDESE  Saneamento e Domicílios e o ranking
entre os dez municípios mais populosos do RS (2009).

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013).

IDESE - Saneamento e domicílios 2009

     Estação de Tratamento de Água da CORSAN.



Plano Estratégico de Desenvolvimento de Santa Maria | “A Santa Maria que Queremos” | 2014 · 2030 77

meio urbano, sendo que todo o esgoto 
coletado é tratado (Tabela 16).

Em termos relativos, especialmente 
sobre a questão do esgoto, o principal 
problema das cidades brasileiras, veri
ficase, na Tabela 16, que a população 
urbana de Santa Maria tem um índice 
de atendimento com rede de esgoto 
maior do que o calculado para Canoas, 
Gravataí, Viamão, novo Hamburgo e 
Rio Grande. Além disso, é a cidade com 
maior índice de tratamento do esgoto 
gerado (47,8%) entre os dez municípios 
com maior população do Estado.

Com relação ao abastecimento de 
água, o serviço é universalizado, com 
exceções pontuais, como, por exemplo, 
em áreas de invasões, que, por norma
tiva interna e leis regulamentares, não 

se pode efetuar as ampliações/ligações 
de água até que essas áreas se tornem 
regulares. Existem também as peque
nas ampliações de rede que são fei
tas conforme pedidos dos moradores, 
ou mesmo quando existe a abertura/
prolongamento de uma rua ou, então, 
quando uma rua existente sem mora
dores, em determinado momento, tem 
os terrenos adquiridos e os referidos 
adquirentes, ao construirem suas mo
radias, requerem o abastecimento de 
água.

Embora o Município esteja relativa
mente bem em comparação com ou
tras cidades do mesmo porte, precisa 
qualificar e universalizar os serviços 
de abastecimento de água, de rede de 
esgoto e tratamento, de limpeza e de 

manejo de resíduos domésticos urba
nos (Tabela 17).

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários que participaram dos Grupos 
de Trabalho (GTs) de Saneamento. A 
visão, os objetivos e as propostas foram 
definidas a partir da realização de 16 
reuniões, com 55 voluntários, 191 pre
senças e 23 entidades participantes.

População
total (%)

100,0

99,8

100,0

100,0

94,9

95,9

94,2

83,6

98,5

96,0

População
total (%)

88,0

77,1

57,8

17,4

45,5

21,1

1,2

2,0

27,3

22,8

População
urbana (%)

100,0

98,9

100,0

98,2

98,6

74,3

79,0

85,0

98,9

91,8

População
urbana (%)

88,0

80,0

62,0

17,4

47,8

22,2

1,2

2,0

27,4

23,8

Índice de tratamento
de esgoto (%)

26,1

14,8

40,0

55,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 16 · Índices de atendimento com rede de água e esgoto e índices
de tratamento de esgoto, nos dez municípios com maior população do Rio Grande do Sul – 2011.

Fonte: Elaborado com base em dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - SNIS (2013).

Índice de atendimento com
rede de água

Índice de atendimento com
rede de esgoto
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2006

58.117

89.883

19.444

43.214

45,3

2007

58.160

90.149

19.371

43.730

45,8

2008

58.489

91.888

18.837

43.274

45,3

2009

60.498

96.137

19.722

46.026

48,2

2010

62.435

100.637

20.545

47.934

50,2

2011

64.178

104.064

21.263

50.216

52,6

2012

66.181

107.324

22.547

52.391

54,9

2013

67.165

109.757

23.364

54.125

56,7

Ano

nº de ligações
de água

nº de economias
 de água

nº de ligações
de esgoto

nº de economias
 de esgoto 

Capacidade de
cobertura (%)

tabela 17 · Evolução do Sistema de água e esgoto.

Fonte: Elaborado com dados da CORSAN - Superintendência Região Central (2013).
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oBJETIVo 1:
qualificar e universalizar os serviços de 
abastecimento de água potável.

Proposta 1 · universalizar o suprimento 
de água potável no Município.

Proposta 2 · Garantir a qualidade da 
água potável.

Proposta 3 · Manter regularidade no 
abastecimento de água.

Proposta 4 · Criar e implementar um 
mecanismo sistemático de pesquisa da 
satisfação dos usuários.

oBJETIVo 2:
qualificar e universalizar os serviços de 
esgotamento sanitário.

Proposta 1 · universalizar o sistema de 
coleta de esgotos.

Proposta 2 · Realizar o tratamento da 
totalidade do esgoto coletado.

Proposta 3 · Recuperar a qualidade da 
água dos arroios.

oBJETIVo 3:
qualificar os serviços de limpeza urba
na e universalizar o manejo de resíduos 
domésticos urbanos.

Proposta 1 ·  Criar uma central de in
formações sobre todos os tipos de re
síduos e suas destinações.

Proposta 2 · universalizar os serviços 
de coleta de resíduos domésticos e au
mentar a frequência de captação.

Proposta 3 · Desenvolver um sistema 
de coleta de resíduos sólidos domésti-
cos urbanos que melhore as condições 
de trabalho dos catadores.

Proposta 4 ·  Tratar todo o lodo da Es
tação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
e da Estação de Tratamento de Água 
(ETA).

Proposta 5 ·  universalizar a coleta se
letiva no Município.

Proposta 6 ·  Viabilizar ou atrair em
presas de reciclagem de resíduos, para 
Santa Maria.

Proposta 7 ·  Criar incentivos legais 
para o cadastro da coleta seletiva.

Proposta 8 ·  Prever a ampliação ou 
cons trução de um novo aterro sanitário.

Proposta 9 ·  qualificar o sistema de 
limpeza nas vias públicas da Cidade.

oBJETIVo 4:
qualificar e universalizar os serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais 
na zona urbana.

Proposta 1 · Realizar o recadastramen
to e a digitalização da atual rede cole
tora pluvial.

Proposta 2 · Ampliar a atual rede cole
tora pluvial.

Proposta 3 · Criar incentivos para a 
construção de edificações autossus
tentáveis.

Proposta 4 · Instituir políticas públicas 
para a pavimentação permeável.

oBJETIVo 5:
Avaliar a concessão do abastecimento 
de água e esgoto concedido à Com
panhia Riograndense de Saneamento 
(CoRSAn), com base na Lei Federal 
11.445.

Proposta 1 · Criar um grupo de tra
balho para avaliar a concessão dos 
serviços de água e esgoto entre o Mu
nicípio e a CoRSAn.

oBJETIVo 6:
Viabilizar convênio com entidade exis
tente de fiscalização e/ou regulação 
do setor de Saneamento  Lei Federal 
11.445.

Proposta 1 · Elaborar convênio com a 
AGERGS que contemple peculiaridades 
específicas de Santa Maria.

oBJETIVo 7: Analisar a viabilidade 
de criação de uma estrutura gerencial 
para o sistema de saneamento do Mu
nicípio.

Proposta 1 · Criar um grupo de trabalho 
a fim de analisar a viabilidade de insti
tuir uma estrutura para gerenciar o sis
tema de saneamento do Município.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS
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Aeroporto CIVIL
e pLAtAforMA 
LoGÍstICA

6.2.3

Visão do Eixo Estratégico: 

Santa Maria possui um aero
porto militar cujo terminal 
está sendo concedido pelo 
Ministério da Defesa, para sua 

operação e manutenção, por meio de 
um Termo de Cooperação com prazo 
de 20 anos. na última década, a falta 
de voos civis regulares tem sido um 
fator que dificulta o desenvolvimento 
local e regional. Esperase que essa 
fragilidade esteja superada com a re
cente implementação da linha aérea 

Que Santa Maria tenha um aeroporto com capaci
dade para atender a demanda regional e possua 
uma plataforma logística.

que liga Santa Maria à Porto Alegre e 
com a perspectiva de outra linha, li
gando o município ao centro do país. 
Entretanto, existe um consenso entre 
as lideranças municipais e regionais, da 
necessidade de se projetar e viabilizar, 
a médio e longo prazo, um aeroporto 
civil regional, aproveitando as opor
tunidades das políticas nacionais de 
incentivo ao setor.

o Município não possui um porto 
seco ou uma plataforma logística, 
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    Aeroporto de Santa Maria.
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mesmo estando localizado no centro 
geográfico do Rio Grande do Sul e 
próximo dos países do Mercosul. Sua 
implantação pode se tornar uma refe
rência estratégica para as empresas 
que necessitam concentrar e fracio
nar suas cargas, de forma a evitar a 
circulação de veículos pesados para 
o recolhimento e a distribuição de 
mercadorias, na Região Central. Essas 
instalações são especializadas para as 
atividades logísticas, gerando sinergias 
e economia de escala, o que aumenta 
a competitividade dos usuários. Para o 
Município, geram emprego e renda.

Embora Santa Maria seja um en
troncamento ferroviário, a passagem 
da Ferrovia norte – Sul pelo Município 
pode contribuir para o crescimento 
econômico da região e favorecer a im
plantação da plataforma logística e de 
outros empreendimentos.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários que participaram dos Grupos de  
Trabalho (GTs) Aeroporto Civil e Plata
forma Logística. Realizouse apenas 2 
reuniões, pois as negociações e trata
tivas passaram a ser coordenadas pela 
Prefeitura Municipal e pela CACISM. 
A visão, os objetivos e as propostas 
foram definidos a partir da participação 
de 24 voluntários, 29 presenças e 13 
entidades participantes.

oBJETIVo 1:
Ter um aeroporto que atenda a de
manda regional de passageiros.

Proposta 1 · Viabilizar voos de Santa 
Maria para o centro do País.

Proposta 2 · Viabilizar um aeroporto 
civil regional em Santa Maria.

oBJETIVo 2:
Ter uma plataforma logística em Santa 
Maria.

Proposta 1 · Viabilizar a construção 
de um Porto Seco alfandegado no Mu
nicípio.

Proposta 2 · Avaliar a viabilidade de 
dispor de uma plataforma logística.

oBJETIVo 3:
Contemplar a Região Central do Estado 
no traçado da Ferrovia norteSul.

Proposta 1 · Articular os segmentos 
econômicos e políticos dos municí
pios da Região Central, para garantir 
a passagem da Ferrovia norteSul por 
Santa Maria.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E PROPOSTAS
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eDUCAção
6.3

Visão do Eixo Estratégico: 

Encruzilhada de muitos cami
nhos, Santa Maria, por ser um 
importante entroncamento ro
doferroviário e de posição es

tratégica, no extremo sul do Brasil, tem 
papel destacado na defesa nacional e 
também no aspecto educacional.

Seu destaque educacional já vem 
de longos tempos. nas primeiras déca
das do século passado, teve uma escola 
técnica que habilitava, para o trabalho, 
jovens nas áreas de carpintaria, mar
cenaria, tornearia, mecânica e muitas 
outras. Foi a Escola de Artes e ofícios 
Hugo Taylor, a maior escola técnica 
da América Latina, mantida pela Coo
perativa dos Funcionários da Viação 
Férrea, quando o transporte ferroviário 
foi mais importante para a economia 
brasileira, e Santa Maria centralizava a 
articulação com o restante do país.

na década de 1960, viu surgir a 
primeira universidade pública federal 
fora de uma capital estadual. Foi um 
marco na interiorização de Educação 
Superior no Brasil. A nova universidade 

Que Santa Maria tenha uma Educação, em todos os 
níveis e modalidades da Educação Básica, que aten
da plenamente as necessidades de sua população, su
perando as metas do Plano Nacional de Educação.

surgiu com influência de lideranças da 
área da Saúde, tendo como embrião 
uma tradicional faculdade de Farmácia, 
criada algumas décadas antes. Logo de 
início, foi criada uma faculdade de Me
dicina. Essas lideranças buscaram arti
cularse, com outras instituições educa
cionais da cidade, envolvendo assim a 
área da Educação e das Ciências Sociais 
e Aplicadas.

A liderança na área da Saúde e  
a articulação da nova universidade 
com outras Instituições de Educação  
Superior (IES) contribuíram para que a 
cidade se notabilizasse como economia 
terciária, particularmente na prestação 
de serviços de saúde e educacionais.   
o ambiente educacional e a procura 
pela população da região por educação 
superior estimularam o surgimento de 
inúmeras outras instituições. Hoje, a  
cidade conta com 24 IES que ofere
cem cursos presenciais e à distância,  
compreendendo as mais diversas áreas 
de formação superior, e é reconhecida, 
nacionalmente, como “Cidade univer
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tabela 18 · Taxa de alfabetização, escolarização e índice de Educação dos dez municípios mais populosos do Rio Grande do Sul.

População 
2010

1.409.351

435.564

328.275

323.827

261.031

255.660

239.384

238.940

214.087

197.228



10.693.929

* Taxa de
alfabetização

97,36%

97,05%

95,09%

96,98%

96,13%

96,18%

94,85%

95,92%

96,28%

94,33%

95,90%

94,53%

*Ranking
da Taxa de

alfabetização

1º

2º

8º

3º

6º

5º

9º

7º

4º

10º





Taxa de
escolarização

85,48%

81,93%

83,47%

80,23%

80,45%

78,40%

75,89%

73,20%

76,36%

81,61%

78,30%

76,35%

**Ranking
da Taxa de

escolarização

1º

3º

2º

6º

5º

7º

9º

10º

8º

4º





***Índice
de Educação

93,4%

92,01%

91,21%

91,4%

90,9%

90,26%

88,53%

88,35%

89,64%

90,03%

90,03%

82,41%

Rankig do
 Índice de
Educação

1º

2º

4º

3º

5º

6º

9º

10º

8º

7º





Municípios

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

Média

Rio Grande do Sul

*Taxa de alfabetização é dada pela divisão entre a população alfabetizada e a população total, considerando apenas 
indivíduos maiores de 5 anos;
** Taxa de escolarização determina a população com idade escolar que está estudando;
*** Índice de educação é soma da taxa de escolarização e alfabetização atribuído o peso de 2/3 e 1/3 respectivamente.

Fonte: Elaborado com base em dados do Censo 2010 do IBGE (2013).

sitária”. Conta também com nove polos 
de destacadas instituições de Educação 
à Distância do país e a Reitoria do Insti
tuto Federal Farroupilha, com suas uni
dades em várias cidades do Estado do 
Rio Grande do Sul.

o desenvolvimento da Educação no 
Município contribuiu para destacálo no 
cenário regional. A Tabela 18 fornece 
as taxas de alfabetização para maiores 
de 25 anos, as taxa de escolarização, 
juntamente com os índices de Educação 

do ano de 2010 dos 10 municípios mais 
populosos do Rio Grande do Sul, assim 
como, o ranking entre esses.

quanto ao índice e as taxas, apre
sentadas na Tabela 18, percebese que 
Santa Maria está acima da média dos 
municípios por uma margem pequena, 
e que os municípios que estão com 
uma diferença expressiva acima da mé
dia são apenas os que possuem maior 
número de habitantes, em relação à 
Santa Maria. Ressaltase que, para o cál

culo da média, não foi incluso o percen
tual do Estado.

no que se refere ao IDESE Educação  
verificase que Santa Maria obteve um 
crescimento entre os anos de 1991 a 
2004, porém, entre os anos de 2005 e 
2008, os resultados apresentaram uma 
queda, voltando em 2009 a superar aos 
patamares dos anos anteriores a 2004 
(Tabela 19). 

quanto ao IDEB relativo ao ensino 
público dos dez maiores municípios 
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  Colégio Estadual Manoel Ribas.
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Índice

0,801

0,858

0,862

0,871

0,875

0,872

0,867

0,867

0,862

0,858

0,879

Ranking entre os
municípios do RS

16º

103º

117º

113º

125º

129º

141º

145º

194º

214º

169º

Período/ano

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tabela 19 · Evolução do IDESE Educação em Santa Maria.

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013).

Anos Iniciais

4,7

5,1

4,5

5,7

4,5

4,8

5,0

5,1

4,5

5,4

4,9

4,8

IDEB 2011

Anos Finais

3,9

3,9

3,5

4,5

3,3

3,6

4,0

3,6

3,3

3,9

3,7

3,4

Municípios

BRASIL

Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 20 · Indicador relativo ao ensino público
– compreende a esfera municipal e estadual.

Fonte: Elaborado com base em dados do INEP (2013).

IDEB Anos iniciais
IDEB Anos �nais

6

5

4

4,3 4,4 4,4
4 4 4,13,9

5 5,1
4,5 4,7

3,7 3,73,8

3

2

1

0
0 0

2005

Meta IDEB Anos iniciais
Meta IDEB Anos �nais

2007 2009 2011

Fonte: INEP (2013).
Figura 9 · notas de IDEB e suas respectivas metas.
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do Estado, Santa Maria ocupa a sexta 
posição, conforme apresenta a Tabela 20.

os indicadores do IDEB de Santa 
Maria, que se referem aos anos iniciais 
e anos finais da esfera municipal e es
tadual, demonstram um crescimento, 
em especial, nos anos iniciais, porém, 
em 2009, os resultados não atingiram 
as metas estabelecidas pelo IDEB, con
forme a Figura 9.

A demanda por Educação Supe
rior fez com que o Município também 
se desenvolvesse nos demais níveis 
educacionais. Conforme os dados do 

Censo Educacional de 2012, publicado 
pelo InEP/MEC, e dados publicados 
pelo portal “Santa Maria em Dados”, 
Santa Maria conta com uma popu
lação de aproximadamente 84 mil es
tudantes em todos os níveis. São 36 
mil na Educação superior, 10.300 no 
Ensino Médio, 33.100 no Ensino Fun
damental e 4 mil na Educação Infantil. 
o número de estudantes na Educação 
Superior em relação aos demais níveis 
demonstra a sua importância na Região 
Central do Estado. Embora a educação 
privada seja um destaque, o presente 

Plano Estratégico de Desenvolvimen
to priorizou o ensino público, tendo  
em vista o desafio que representa a 
construção de uma educação pública 
de qualidade em todo o País.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários do Fórum Temático da Educação. 
A visão, os objetivos e as propostas 
foram definidos a partir da realização 
de 08 reuniões, com 90 voluntários, 154 
presenças e 38 entidades participantes 
no total.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Apoiar a construção coletiva e a imple
mentação do Plano Municipal de Edu
cação.

Proposta 1 · Elaborar coletivamente o 
Plano Municipal de Educação.

Proposta 2 · Estabelecer uma sis
temática de acompanhamento, con
trole e avaliação das metas estabeleci
das no Plano Municipal de Educação.

oBJETIVo 2:
Promover programas de qualificação 
e formação de professores, equipes 
profissionais e gestores para todos os 
níveis de Educação.

Proposta 1 · Ampliar programas de 
qualificação e apoio especializado de 
Educação inclusiva em todas as escolas.

Proposta 2 · Estabelecer políticas de for
mação de professores que integrem as 
TICs às práticas pedagógicas, no Ensino.

Proposta 3 · Promover a utilização das 
ferramentas e TICs nas escolas.

Proposta 4 · Estimular o empreen
dedorismo associativo/cooperativismo 
nas escolas.

Proposta 5 · Promover a produção e a 
publicação de materiais pedagógicos 
temáticos regionais para a Educação 
do Campo.
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Proposta 6 · Promover oferta da mo
dalidade de ensino à distância, na EJA, 
por meio da Plataforma Moodle.

oBJETIVo 3:
Dotar as escolas do Município de in
fraestrutura necessária a uma educação 
de qualidade, para o atendimento pleno 
das necessidades da população, em to
dos os níveis de ensino e modalidades, 
atendendo plenamente as determi
nações do Plano nacional de Educação.

Proposta 1 · Garantir utilização de 
recursos materiais necessários para 
atender plenamente os estudantes 
com deficiência: material didático
pedagógico, instalações físicas e aces
sibilidade.

Proposta 1 · Promover adequação  
de salas de aula e repouso com o mo
biliário, brinquedos e equipamentos 
necessários na educação infantil.

Proposta 3 · Adequar a infraestrutura 
das escolas, principalmente das salas 
de aula, para o pleno funcionamento 
do turno integral.

Proposta 4 · Equipar as escolas para a 
realização de ações que possibilitem a 
geração de renda.

Proposta 5 · Garantir que todas as es
colas do Município, em todos os níveis, 
possuam o Plano de Prevenção de Con
trole de Incêndios (PPCI).

oBJETIVo 4:
Dotar as escolas do Município dos re
cursos pedagógicos e institucionais, 
bem como de pessoas e equipes espe
cializadas, necessários a uma educação 
de qualidade, para o atendimento 
pleno das necessidades da população, 
em todos os níveis e modalidades de 
ensino.

Proposta 1 · Garantir transporte gra 
tuito e de qualidade para os estudantes 
com deficiência.

Proposta 2 · Ampliar o atendimento 
especializado para estudantes com 
deficiência e atender plenamente a de
manda.

Proposta 3 · Constituir uma equipe de 
profissionais especialistas e qualifica
dos, para atender plenamente os desa
fios da Educação inclusiva.

Proposta 4 · Garantir profissionais es
pecializados (Música, Educação Física e 
Línguas) para atuar na Educação Infantil, 
nos Iniciais e Ensino Fundamental.

Proposta 5 · Dotar todas as escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamen
tal com as equipes necessárias, ao seu 
pleno funcionamento, incluindo pro
fessores especializados, estagiários, 
merendeiras e auxiliares administrativos.

Proposta 6 · Viabilizar acompanha
mento pedagógico, práticas vincula
das à agroecologia, iniciação científica, 
aos direitos humanos, à cultura e arte 
popular, ao esporte, lazer, à memória e 
história das comunidades tradicionais.

Proposta 7 · Garantir a implementação 
das políticas de inclusão e de ações 
afirmativas da EJA.

Proposta 8 · Instituir a coordenação da 
Educação profissional e tecnológica na 
SMED.

Proposta 9 · Garantir plenas condições 
de funcionamento de todas as escolas, 
envolvendo coordenação pedagógica, 
funcionamento das bibliotecas, exis
tência de transporte público adequa
do, segurança pública adequada e um 
quadro de professores em todos os 
níveis e modalidades de ensino.

oBJETIVo 5:
Promover parcerias e firmar convênios 
que promovam a integração e qualifi
cação da Educação no Município, em 
todos os níveis.

Proposta 1 · Garantir convênios com 
Instituições Filantrópicas de Educação 
e que esses atendam o público adulto 
com deficiência.

Proposta 2 · Efetuar parcerias com 
se cretarias do governo municipal e 
órgãos públicos, para efetivar o pro
cesso de inclusão educacional.

Proposta 3 · Efetivar parcerias de In
centivo à Leitura, promovendo que 
se incentivem ações permanentes 
nas escolas, envolvendo Instituições 
de Educação Superior, instituições do  
Sistema “S”, Academia Santamariense 
de Letras, Conselho Municipal de Cultu
ra e empresas do Município.

Proposta 4 · Promover ações de apro
ximação entre escola e comunidade.

Proposta 5 · Promover ações de inte
gração da Rede de Assessoramento à 
Problemática da Evasão Escolar, envol
vendo MP, SMED, SMS, Conselho Tute
lar, Secretaria de Município de Desen
volvimento Social (SMDS), 8° CRE.

Proposta 6 · Desenvolver projetos 
de integração entre as secretarias do 
governo municipal, órgãos dos demais 
níveis de governo, onGs, fundações e 
Instituições de Educação Superior, para 
a realização de atividades nas escolas.

Proposta 7 ·  Garantir a articulação de 
políticas públicas para a EJA, envol
vendo atividades culturais e esportivas, 
no Município.
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Proposta 8 · Realizar parceria que viabi
lize que os estudantes com deficiência 
auditiva possam ser encaminhados para 
a Escola Estadual Reinaldo Cóser.

Proposta 9 · Criar mecanismos de 
articulação entre as unidades de for
mação profissional, no Município, para 
o alinhamento de programas, envol
vendo o CTISM, o Colégio Politécnico 
da uFSM, o Instituto Federal Farroupi
lha (IFF), a SMED, a 8ª CRE e empresas, 
a fim de adequar as demandas de  
mercado.

Proposta 10 · Promover a integração 
com o IFF, Colégio Politécnico da uFSM, 
EMAI, CTISM e instituições do Sistema 
“S”, para a obtenção de recursos finan
ceiros oriundos do Sistema nacional 
de Educação para o Ensino Profissio
nalizante.

Proposta 11 · Ampliar a integração da 
EMAI com as demandas do setor indus
trial do Município.

oBJETIVo 6:
Ampliar, diversificar e qualificar a oferta 
de Educação, em todos os níveis e mo
dalidades, de forma a atender plena
mente as necessidades da população 
do Município, em conformidade às 
determinações do Plano nacional de 
Educação.

Proposta 1 · Desenvolver indicadores 
fidedignos do número de alunos com 
deficiência, transtornos globais e altas 
habilidades/superdotação.

Proposta 2 · Matricular todos os es
tudantes com deficiência, nas respecti
vas idades escolares, no ensino regular.

Proposta 3 · organizar, junto ao EMAI 
e EMAET (Escola Municipal de Artes 
Eduardo Trevisan), cursos profissionali
zantes, a fim de atender à demanda de 
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alunos alvo da Educação Especial para 
inserção no mercado de trabalho.

Proposta 4 · Criar ações municipais de 
Correção do Fluxo Escolar.

Proposta 5 · Implementar integral
mente as Diretrizes e os Parâmetros 
Curriculares Municipais, para todos os 
níveis e modalidades de ensino do sis
tema municipal.

Proposta 6 · Instituir “Escolas Polo” por 
região para modalidade EJA.

Proposta 7 · ofertar alternativas de en
sino diurnas para a EJA.

Proposta 8 · Ampliar o número de va
gas do Ensino Profissionalizante.

Proposta 9 · Implementar a reestru
turação curricular do Ensino Médio nas 
escolas. 

oBJETIVo 7:
Promover a qualificação dos sistemas 
de gestão escolar, para o desenvol 
vimento de estruturas e processos 
democráticos, competentes e respon 
sáveis, em todos os âmbitos da Edu
cação, no Município.

Proposta 1 · Promover a capacitação 
gerencial das equipes gestoras, em to
das as escolas de todos os níveis e mo
dalidades de ensino.

Proposta 2 · Garantir a Gestão 
Democrática com a alternância de dire
tores nas escolas públicas de todos os 
níveis.

Proposta 3 · Desenvolver mecanismos 
de controle do cumprimento do esta
belecido no Plano de Carreira (horas 
de planejamento, piso, gratificações, 
qualificação, etc.).

Proposta 4 · Promover a integração en
tre a 8ª CRE e a SMED, tendo em vista a 
parametrização das políticas pedagógi
cas e a organização territorial das redes 
de ensino municipal e estadual.

Proposta 5 · Ampliar a representa
tividade dos diferentes segmentos da 
Educação, no Conselho Municipal de 
Educação.
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sAúDe
6.4

Visão do Eixo Estratégico: 

A saúde é reconhecida como 
um direito humano fun
damental e um dos mais 
importantes recursos para 

o desenvolvimento sustentável, e pro
porciona alcançar uma das mais impor
tantes dimensões para a qualidade de 
vida. Este tema relacionase com um 
conjunto de fatores sociais, econômi
cos, políticos e culturais, coletivos e 
individuais, que, com equilíbrio, po
dem resultar em sociedades mais sau
dáveis. Para qualificar essas condições, 
são necessárias mudanças nos padrões 
econômicos e sociais, desenvolvendo 
planejamento de políticas públicas e 
ações que busquem esses objetivos.

Como principais propostas estabe
lecidas, destacamse a busca de maior 
disponibilidade de leitos hospitalares, 
aperfeiçoamento dos profissionais e 
parcerias com instituições afins. Bus
cando atender a visão estabelecida 
neste eixo, o Município deve manter o 

Que Santa Maria seja o principal Polo na Área de 
Saúde do interior do Rio Grande do Sul, contribuin
do para a melhor qualidade de vida da população 
da Região Central do Estado.
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Índice

0,828

0,862

0,865

0,851

0,837

0,845

0,851

0,849

0,847

0,847

0,845

Ranking entre os
municípios do RS

223º

254º

225º

299º

350º

300º

288º

336º

334º

304º

346º

Ano

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tabela 21 · Evolução do IDESE Saúde em Santa Maria.

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013).

Índice

0,867

0,866

0,851

0,851

0,845

0,837

0,835

0,832

0,830

0,814

Ranking 

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Ano

Gravataí

Viamão

Canoas

Novo Hamburgo

Santa Maria

Caxias do Sul

São Leopoldo

Porto Alegre

Rio Grande

Pelotas

tabela 22 · IDESE – Saúde e o Ranking entre
os dez municípios mais populosos do RS (2009).

Fonte: Elaborado com base em dados da FEE (2013).

Leitos SUS

99

116

32

60

60

56

423

Total de Leitos

277

277

70

93

70

78

865

Leitos Particulares,
Convênios e Associações

178

161

38

33

10

22

442

Tipos de leitos

Cirúrgicos

Clínicos

Complementares

Obstétricos

Pediátricos

Outras especialidades

Total

tabela 23 · número de leitos por especialidade nos hospitais em Santa Maria (2010).

Fonte: Elaborado com base em Portal DATASUS (2013).
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Total

8

36

620

7

124

143

938

Estabelecimentos de Saúde

Hospital

Unidades de Saúde

Clínicas e Consultórios

Maternidades

Laboratórios

Farmácias e Drogarias

Total

tabela 24 · Total de estabelecimentos de Saúde em Santa Maria (2012).

Fonte: Elaborado com base em dados do “Santa Maria em Dados” (2013).

equilíbrio em vários fatores nos resul
tados apresentados pelo IDESE Saúde, 
que estão abaixo da colocação geral 
(Tabela 21). Para atender essas expecta
tivas, várias ações deverão ser encami
nhadas aos gestores da área de saúde, 
visando um alinhamento estratégico 
dos objetivos.

na Tabela 21, verificase que o IDESE 
Saúde teve variações durante os anos 
analisados. nesse período, o índice pas
sou de 0,828, em 1999, para 0,845, em 
2009. Analisando sobre o viés da clas
sificação geral dos municípios do Rio 
Grande do Sul, identificase que está 
havendo uma tendência de queda 

de posição, haja vista que, em 1991, a 
posição era 223º e, em 2009, 346º.  

A Tabela 22 demonstra que o IDESE 
Saúde  2009 do município de Santa 
Maria obteve a 5ª posição entre os dez 
maiores municípios do RS.

os dados da Tabela 23, que apre
senta os números de leitos por especifi
cidade, revelam um equilíbrio entre 
leitos ofertados pelo Sistema Único de 
Saúde  SuS (48,90%) e demais tipos de 
leitos (51,10%). Podese constatar que, 
entre leitos clínicos e cirúrgicos, per
fazem um total de 554 leitos, resultan
do no total de 64,04% de leitos. Con
siderando a população de Santa Maria 
(IBGE/2010), podese inferir que existe 
um leito para cada 302 habitantes no 
Município.

A Tabela 24 descreve o total de es
tabelecimentos de saúde pela sua tipo
logia.

Atualmente, o Município de Santa 
Maria possui um total de 8.410 profis
sionais que prestam serviços na área 
saúde. os dados, que foram forneci
dos pelos conselhos regionais de cada 
profissão, são apresentados em com
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paração aos números referentes ao Es
tado do Rio Grande do Sul, conforme a 
Tabela 25.

Visando atender aos objetivos, em 
especial, o de ampliar a quantidade de 
leitos hospitalares, alguns projetos es
tão sendo desenvolvidos, como a cons
trução da nova central de emergências 
e das unidades de Tratamento Inten
sivo (uTIs) do HuSM, principalmente 
da uTI neonatal, uTI Adulto e uTI Car
diológica, que passarão a contar com 
maior número de leitos.

uma das expectativas, para a área 
da saúde do Município, é inserção de 
novas empresas, em especial a Empre
sa Brasileira de Serviços Hospitalares  
(EBSERH), que vai possibilitar contra
tação de novos profissionais da área, 
qualificando o atendimento de serviços 

especializados.
no entanto, dentre os objetivos 

e propostas que serão apresentados, 
destacamse a importância da assistên
cia na rede básica de saúde, que pode 
proporcionar novas demandas ambu
latoriais e exames especializados. um 
dos resultados esperados, para o ano 
de 2014, será o inicio das atividades 
do Hospital Regional Estadual, que vai 
proporcionar ampliação da assistên
cia na área de trauma, neurologia e  
reabilitação neuromotora.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários do Fórum Temático de Saúde. 
A visão, os objetivos e as propostas 
foram definidos a partir da realização 
de 6 reuniões, com 40 voluntários, 81 
presenças e 11 entidades participantes.

Santa Maria

136

278

554

598

717

1.055

1.132

1.185

2.755

8.410

Rio Grande
do Sul

1.827

6700

8.727

15.385

11.771

24.503

25.515

18595

67499

180.522

Participaçã da
profissão em

SM/Estado

7,4%

4,1%

6,3%

3,9%

0,6%

4,3%

4,3%

6,4%

4,1%

4,6%

Participação da profissão em
relação ao total do nº de profissionais

da área de saúde no Município

1,6%

3,3%

6,5%

7,1%

8,4%

12,5%

13,4%

14%

32,7%

100%

Profissional

Fonoaudiólogos

Nutricionistas

Fisioterapeutas

Psicólogos

Farmacêuticos

Dentistas

Médicos

Enfermeiros

Técnicos em Enfermagem

Total

tabela 25 · número de profissionais da área da saúde em Santa Maria e no Rio Grande do Sul (2012).

Fonte: Elaborado com base em Santa Maria em Dados (2013).
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Garantir uma ampla participação da 
sociedade na elaboração dos próximos 
Planos Municipal de Saúde (PMS) e 
atin gir as metas estabelecidas.

Proposta 1 · Apoiar a Secretaria Muni
cipal de Saúde juntamente com o Con
selho Municipal de Saúde (CMS) para 
realização da Conferência Municipal de 
Saúde, com ampla participação da co
munidade.

Proposta 2 · Viabilizar as propostas 
previstas no Plano Municipal de Saúde, 
através da atuação conjunta e articu
lada da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), com a 4ª Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), o CMS e as demais ins
tituições de saúde do Município.

Proposta 3 · Desenvolver uma siste
mática de revisão periódica das propos
tas e metas estabelecidas no PMS, visan
do adequação e/ou atuali zação desse, 
em consonância com a realidade epide
miológica do Município.

oBJETIVo 2:
Ampliar a interação do Poder Público 
Municipal com os órgãos responsáveis 
pela área da saúde, em especial o  
Conselho Municipal de Saúde (CMS).

Proposta 1 · Realizar reuniões semes
trais da SMS com a participação do 
CMS, 4ª CRS, Comissão de Saúde da Câ
mara Municipal de Vereadores de Santa 
Maria e outras instituições.

oBJETIVo 3:
Realizar o mapeamento e zoneamento 
da população a ser atendida, buscando 
ampliar e melhorar a qualidade de  
atendimento na atenção básica à saúde.

Proposta 1 · Desenvolver estratégias 
para melhoria do acesso e qualificação 
da Atenção Básica, por meio de Agentes 
Comunitários e Estratégia Saúde da 
Família (ESF).

Proposta 2 · Realizar pesquisa para 
identificar a satisfação do usuário, nas 
diferentes áreas e setores da atenção 

básica, e apresentar sugestões/ações 
corretivas.

Proposta 3 · Ampliar a área de cobertu
ra da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
até a meta estabelecida no PMS (44 uni
dades do ESFs).

Proposta 4 · Realizar projeção de de
mandas e levantamento do suporte 
técnico e profissional das unidades 
Básicas de Saúde (uBS), implantando o 
3° turno de atendimento nas áreas de 
maior demanda.

Proposta 5 · Ampliar e qualificar o 
apoio ao diagnóstico especializado.

Proposta 6 · Implementar as redes pri
oritárias de atenção à saúde do Ministé
rio da Saúde, como os Programas: Rede 
Cegonha, Rede de Atenção às urgências 
e Emergências, Rede de Atenção Psicos
social, Rede de Atenção oncológica.

Proposta 7 · Estabelecer estratégias 
para implementar o programa núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (nASF).
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Proposta 8 · Desenvolver estratégias 
para implementação do Programa Saúde 
na Escola, no Município de Santa Maria.

Proposta 9 · Aderir ao Programa Tele
saúde/RS e desenvolver estratégias em 
busca de maior resolutividade do aten
dimento aos usuários.

Proposta 10 · Implementar outros pro
gramas de atenção básica, incentivados 
pelo Ministério da Saúde, em todas as 
regiões administrativas do Município, 
considerando o perfil epidemiológico 
de alerta, como o Programa Academia 
da Saúde, para orientação de atividade 
física, de esporte e lazer.

oBJETIVo 4:
Estimular que os gestores públicos e 
privados desenvolvam planos estratégi
cos, na área da saúde, com objetivo de 
consolidar o Município de Santa Ma
ria como o maior polo de serviços em 
saúde, no interior do Rio Grande do Sul.

Proposta 1 · Desenvolver estratégias 
com gestores públicos e privados da 
área de saúde do Município, buscando 
a viabilização do Polo.

Proposta 2 · Articular, com os gestores 
públicos e privados da área da saúde, 
a organização de palestras, seminários 
e cursos, para qualificar profissionais e 
gestores.

oBJETIVo 5:
Ampliar a quantidade de leitos hospi
talares em Santa Maria, garantindo o 
acesso necessário em tempo oportuno, 
observando critérios de acolhimento e 
avaliação de classificação de risco.

Proposta 1 · Implantar os Protocolos 
de Classificação de Risco, em todas as 
instituições hospitalares, e criar uma 
central de regulação de leitos públicos 
e privados.
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Proposta 2 · Aumentar a oferta de lei
tos de média e alta complexidade que 
garantam o atendimento a pacientes 
do SuS (Sistema Único de Saúde).

Proposta 3 · Concluir e operacionalizar 
o Hospital Estadual Regional.

Proposta 4 · Propor e apoiar a ampli
ação de áreas de internação do HuSM 
(Hospital universitário de Santa Maria) 
e sua adesão à EBSERH.

Proposta 5 · Ampliar o atendimento 
médicohospitalar do Hospital da 
Brigada Militar.

Proposta 6 · Apoiar ações que tornem 
o Hospital da Guarnição Militar de San
ta Maria polo regional de atendimento 
ao Exército.

oBJETIVo 6:
Articular a Regionalização do Planeja
mento e do Atendimento da Saúde.

Proposta 1 · Articular políticas munici
pais de saúde conjuntas, para a Região 
Central do estado.

Proposta 2 · Implementar os Con
tratos organizativos da Ação Pública, 
na região Verdes Campos, visando 
soluções para o financiamento da 
saúde na região.

oBJETIVo 7:
Ampliar a formação de recursos  
humanos do Município, com qualifi
cação na área de saúde.

Proposta 1 · Apoiar programas e ações 
de pesquisa na área de saúde, para tor
nar o Município referência de pesquisa 
em saúde.

Proposta 2 · Diversificar os cursos téc
nicos, na área da saúde, apoiando a cri
ação de novos cursos de curta duração, 

voltados à qualificação de profissionais 
em gestão, atenção, promoção e pre
venção à saúde.

Proposta 3 · Propor a ampliação do 
número de vagas de residência multi
profissional nas IES, disponibilizadas na 
rede de saúde do Município.

oBJETIVo 8:
Analisar a viabilidade de criação de 
uma Fundação Pública de Saúde.

Proposta 1 · Realizar audiência para 
debater a criação da Fundação Pública 
de Saúde, articulada pela Comissão de 
Saúde da Câmara de Vereadores.

oBJETIVo 9:
Implantar um sistema informatizado 
que dê agilidade e resolutividade às 
demandas de atenção a saúde do Mu
nicípio.

Proposta 1 · Adquirir ou desenvolver 
um software que integre todas as uni
dades de saúde do Município com 
segurança, rapidez e que seja de fácil 
manuseio. 

Proposta 2 · Implantar a informati
zação da Central de Regulação de Con
sultas e Exames e a de Regulação de 
Internações Hospitalares.

Proposta 3 · Implantar e disponibilizar 
na rede o prontuário único e informati
zado do paciente.

Proposta 4 · Diagramar e publicar  
todos os fluxos de processos de atendi
mento do paciente das unidades na 
rede de atenção.

Proposta 5 · Implantar um sistema que 
gerencie o fornecimento de materiais e 
medicamentos aos pacientes e o moni
toramento dos estoques das farmácias 
e almoxarifados da rede.
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seGUrAnçA
6.5

Visão do Eixo Estratégico: 

A segurança tem o sentido 
maior de preservar pela or
dem pública, pela proteção 
dos cidadãos e sua incolu

midade, assim como pela tutela da 
propriedade, primando pelo conceito 
de “Cidade Segura”. Em outras palavras, 
prima pela salvaguarda e manutenção 
dessa ordem pública, em suas várias 
manifestações:

• segurança das pessoas;
• segurança da propriedade;
• tranquilidade dos agregados 

humanos;
• proteção a qualquer outro 

bem tutelado com disposições 
legais e

• auxílio em caso de infortúnios 
públicos ou privados.

Desse modo, a Segurança é primor
dial para: (i) o funcionamento e a con
servação da cidade (Estado); (ii) a boa 
ordem da sociedade civil; (iii) a defesa 
da comunidade dos perigos internos; 
(iv) salvaguarda da integridade física 

da população, nos bens e nas pessoas, 
contra os inimigos naturais e sociais, 
seja em suas residências privadas, seja 
em espetáculos públicos (cinemas, 
teatros, estádios, feiras, exposições,  
entre outros); (v) vigilância e controle 
sob a cidade; (vi) prevenção e repressão 
de delitos e (vii) manifestações contrárias 
ao bem estar e à ordem pública.

Há que se entender que a Segu
rança é objeto de trabalho e atenção 
das polícias administrativa, judiciária 
e tributária, cada uma com sua com
petência distinta. A polícia adminis
trativa, representada em muito pelos 
exemplos de polícia, depende orgânica 
e operativamente do Poder Executivo; a 
polícia judiciária, responsável pela averi
guação dos delitos, garantia das pro
vas e pessoas indiciadas à autoridade 
judiciária, depende organicamente do 
Poder Executivo, por meio de seu corpo 
policial, e, operacionalmente, do Poder 
Judiciário.

no caso específico de Santa Maria, 

Que Santa Maria tenha os melhores indicadores 
de Segurança Pública, entre os municípios do Rio 
Grande do Sul com mais de 100 mil habitantes,  
garantindo a prevenção e o controle das manifes
tações de criminalidade e violência.
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o órgão responsável pela segurança 
pública é a Superintendência de Segu
rança Pública. nesse mesmo âmbito em 
particular, destaquese que, apesar de 
até o momento, não possuir um Plano 
Municipal de Segurança Pública, não ter 
acesso oficial aos registros criminais ou 
análise (sistematização) dos registros 
criminais e dados correlacionados com 
a Segurança Pública, não ter um Fundo 
Municipal de Segurança Pública, nem 
ter implantado ainda o Território da Paz 
ou captado recursos junto ao Fundo 
nacional de Segurança Pública, Santa 
Maria possui um Conselho Municipal 
de Segurança Pública, um Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal (GGIM) e 
uma Guarda Municipal. 

Em termos de comportamento dos 
indicadores de segurança pública, nos 

últimos onze anos (Tabela 26), temse 
que alguns dados apontam um cresci
mento preocupante, especialmente 
no caso das ocorrências em homicídio 
doloso, estelionato, delitos relacionados 
a armas e munições, posse e tráfico de 
entorpecentes.

Para diminuir esses índices, o mu
nicípio de Santa Maria faz uso de algu
mas tecnologias, a destacar: alarmes 
em prédios e instalações municipais; 
videomonitoramento em vias públicas; 
circuito fechado de televisão nas esco
las e/ou próprios circuitos municipais 
(CFTV – Circuito Fechado de Televisão) 
e GPS em viaturas da BM. Ressaltese 
que algumas dessas tecnologias são 
provenientes de projetos implantados 
com os recursos do Programa nacional 
de Segurança Pública (PRonASCI) (con

Homicídio
Doloso

22

18

18

15

11

13

15

22

27

24

27

Furtos

6.003

6.568

7.093

6.656

5.966

5.578

5.938

5.359

4610

4.193

4.114

Roubos

1.052

1.131

1.285

1.261

1.236

1.116

1.232

1.465

1219

1.167

752

Latrocínio

1

1

4

3

3

1

1

1

1

4

2

Roubo
de Veículo

24

20

36

38

51

47

42

79

34

50

20

Entorpecentes
- Posse -

313

277

309

267

246

361

191

166

331

414

348

Entorpecentes
- Tráfico -

18

51

47

37

59

87

74

80

125

202

161

Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

tabela 26 · Comparativo das ocorrências cadastradas em Santa Maria (entre 2002 e 2012).

Fonte: Elaborado com base em dados do SIP/PROCERGS (2013). 

  Praça Saldanha Marinho.
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vênio assinado pelo Município), como 
é o caso do GGIM, do videomonitora
mento e da Guarda Municipal.

nesse sentido, é extremamente 
re le vante, para o desenvolvimento 
mu nicipal, que as Instituições de Se
gurança Pública e outras relacionadas 
(Guarda Municipal, Brigada Militar, Polí
cia Civil, SuSEPE, Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Estadual e Federal, Minis
tério Público Estadual e Federal, Justiça 
Esta dual e Federal, Corpo de Bombei
ros, Vigilância Sanitária, Conselhos 
Municipais, entre outras) estejam bem 
estruturadas, articuladas e atuando de 
forma convergente em suas ações, para 
responder de forma rápida e precisa, 
quando acionadas, contribuindo, des
sa forma, para a melhoria da segurança 
do Município.

na Tabela 27, apresentase a média 
dos indicadores de segurança de 2012 
dos dez municípios mais populosos do 
Rio Grande do Sul. os dados indicam 
que Santa Maria é um dos melhores 
municípios entre os comparados.

na Tabela 27, são exibidas as  
ocorrências cadastradas (delitos consu
mados), dos dez maiores municípios 
gaúchos por 100 mil habitantes. os 
dados dessa tabela apontam que o  
município de Santa Maria, de modo 
geral, vem obtendo os melhores in
dicadores de segurança. Esses dados, 
somados aos da Tabela 26, indicam 
que Santa Maria é uma cidade que, 
não apenas vem trabalhando para ter 
baixos índices de delitos consumados, 
mas também vem alcançado resultados 
positivos.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos voluntári
os do Fórum Temático da Segurança. A 
visão, os objetivos e as propostas foram 
definidos a partir da realização de 17 
reuniões, com 58 voluntários, 236 pre
senças e 23 entidades participantes no 
total.

Homicídio
Doloso

31,83

23,71

16,08

31,85

10,24

22,76

41,87

35,93

32,23

13,07

Furtos

2.332,72

1.311,00

1.314,07

1.687,88

1.560,33

1.024,16

1.042,33

1.594,70

1.728,45

1.594,73

Roubos

1.105,51

463,17

733,98

706,57

285,21

378,56

642,23

858,97

666,24

611,03

Latrocínio

1,05

1,34

0,60

0,30

0,75

0,77

0,41

1,25

0,46

1,50

Roubo
de Veículo

430,64

140,52

60,40

299,23

7,58

126,57

129,77

233,12

161,15

12,07

Entorpecentes
- Posse -

57,81

55,94

71,63

279,62

131,98

307,17

217,25

167,95

289,61

110,64

Entorpecentes
- Tráfico -

207,17

61,75

54,03

105,97

61,06

59,04

58,87

78,12

106,35

137,79

Municípios
Total: Jan - Dez 2012

Porto Alegre

Caxias do sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

Sao Leopoldo

Rio Grande

tabela 27 · Indicadores de Segurança Pública (por 100 mil habitantes) dos 10 municípios mais populosos do RS.

Fonte: Elaborado com base em dados do SIP/PROCERGS e estimativa populacional IBGE (2012).



106 Plano Estratégico de Desenvolvimento de Santa Maria | “A Santa Maria que Queremos” | 2014 · 2030 

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Reduzir a Criminalidade.

Proposta 1 · Ampliar as ações de pre
venção, controle e combate da crimi
nalidade pelas Forças de Segurança 
Pública.

Proposta 2 · Criar um banco de dados e 
estatísticas da violência em Santa Maria, 
para alimentar o Serviço de Segurança 
Pública e o Serviço de Vigilância do Ter
ritório.

oBJETIVo 2:
Reduzir o tráfico de drogas e entorpe
centes.

Proposta 1 · Aumentar as ações repres
sivas ao tráfico e comércio de drogas e 
entorpecentes, por parte das forças de 
segurança, e agilizar os processos de 
averiguação de delitos e julgamentos 
das pessoas envolvidas e indiciadas à 
autoridade judiciária. 

Proposta 2 · Aumentar a credibilidade 
e confiabilidade do “Disque Denúncia”.

Proposta 3 · Ampliar as atividades de 
assistência e de reinserção social do 
usuário e dos dependentes químicos.

Proposta 4 · Conceder benefícios às ins
tituições privadas que desenvolverem 
programas de reinserção dos usuários 
no mercado de trabalho.

oBJETIVo 3:
Reprimir o comércio ilegal de tabaco e 
bebidas alcoólicas.

    Praça General Osório (Praça do Mallet).
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Proposta 1 · Integrar as forças de  
segurança pública, visando à ampliação 
das medidas de caráter repressivo e das 
ações de fiscalização, em locais onde se 
pratica a venda ilegal e não há alvará, 
bem como à diminuição do consumo 
em vias e praças públicas.

Proposta 2 · Atualizar e fazer cumprir a 
legislação pertinente à venda ilegal de 
tabaco e bebidas alcoólicas.

oBJETIVo 4:
Ampliar, modernizar, qualificar e melhor 
equipar o efetivo e as ações do GGIM, 
relacionadas a questões de segurança 
pública municipal.

Proposta 1 · Estudar formas de sensi
bilizar as Forças de Segurança Pública a 
realizarem ações conjuntas e constantes.

Proposta 2 · Ampliar, qualificar e me
lhor equipar o efetivo da Guarda Mu
nicipal.

Proposta 3 · Instalar o observatório de 
Segurança Pública – GGIM.

Proposta 4 · Ampliar o sistema de 
vídeo monitoramento.

oBJETIVo 5:
Incentivar a promoção de ações sociais 
conjuntas pelas Forças de Segurança 
Pública.

Proposta 1 · Fomentar a integração dos 
orgãos federais, estaduais e municipais, 
visando à realização de ações sociais.

Proposta 2 · Mapear o Município de 
Santa Maria, verificar áreas críticas, le
vantar os recursos necessários para a im
plantação de programas do projeto “Ter
ritório da Paz” do Ministério da Justiça e 
articular, junto ao governo estadual, as 
providências necessárias para a implan
tação das primeiras unidades.

oBJETIVo 6:
Ter Forças de Segurança Pública devi
damente, suficientemente, constante
mente e modernamente equipadas.

Proposta 1 · Realizar um balanço entre 
a situação ideal e a realidade da frota 
de viaturas e equipamentos para ma
nutenção da ordem pública, em suas 
várias manifestações (administrativa, 
judiciária ou tributária): polícia veteri
nária, polícia sanitária, polícia de trân
sito, polícia ferroviária, polícia local.

Proposta 2 · Viabilizar articulação 
municipal na captação dos recursos 
necessários para aquisição de equipa
mentos para as Forças de Segurança 
Pública.

oBJETIVo 7:
Ampliar os programas de execução de 
medidas socioeducativas para menores 
infratores.

Proposta 1 · Avaliar, alinhar, ampliar e 
fortalecer os programas de execução 
de medidas socioeducativas em meio 
aberto.

Proposta 2 · Facilitar a entrada de ado
lescentes em conflito com a Lei em pro
gramas que ofertem oportunidades de 
trabalho.

 oBJETIVo 8:
Ampliar e qualificar os programas de re
cuperação e ressocialização dos apena
dos do Sistema Prisional.

Proposta 1 · Integrar os diversos 
órgãos, visando o estudo conjunto dos 
pedidos do regime semiaberto, bem 
como do controle dos apenados.

Proposta 2 · Ampliar os cursos profis
sionalizantes, durante a pena pelo “Sis
tema S”, nas instituições de ensino.

Proposta 3 · Incentivar os Protocolos 
de Ação Conjunta (PAC) entre SuSEPE, 
Prefeitura Municipal, demais órgãos 
públicos estaduais e federais e setor 
empresarial, a fim de se criar trabalho 
para os apenados do regime semiaber
to e aberto.

oBJETIVo 9:
Ampliar a comunicabilidade, o senso de 
cidadania e as ações preventivas e de 
formação entre crianças e adolescentes.

Proposta 1 · Ampliar os projetos e  
programas de formação cidadã às crian
ças e aos adolescentes.

oBJETIVo 10:
Ampliar a segurança no trânsito.

Proposta 1 · Revisar a qualidade e a 
trafegabilidade das vias públicas, ins
talar controladores de velocidade, im
plantar rótulas, estudar formas de aces
so (trevos, passarelas, etc.) às BRs que 
fazem parte do cotidiano da cidade.

oBJETIVo 11:
Viabilizar a segurança nas escolas.

Proposta 1 · Criar um sistema para ob
ter informações sobre a segurança nas 
escolas e em seus entornos.

Proposta 2 · Fiscalizar o transporte 
escolar.

oBJETIVo 12:
Criar um Centro Integrado de Atendi
mento ao Vulnerável (idoso, mulher, 
criança) ao racismo, à homofobia, à 
violência.

Proposta 1 · Centralizar os serviços 
de denúncia, de assistência social e 
jurídica, bem como de investigação  
aos vulneráveis.
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    Escultura Vento Norte · Frente da Biblioteca Pública.
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CULtUrA
6.6

Visão do Eixo Estratégico: 

A palavra cultura adquiriu 
muitos sentidos ao longo 
dos tempos. num primeiro 
momento, estava estrita

mente relacionada com o cultivo da 
terra – só ainda aceito, especialmente, 
nessa região, quando se faz referência 
ao plantio ou colheita de grãos. Depois, 
estendeuse para o cultivo da mente, 
da intelectualidade, sendo relacionada 
com erudição, ou seja, conhecimentos 
de literatura, música, escultura, artes 
plásticas. Geralmente, designase de 
culto o sujeito que apresenta um bom 
nível de conhecimentos nessas áreas. 
Contudo, hoje, o termo cultura desi
gna um conjunto de significações e 
ritualísticas, conhecimentos próprios 
de um período e de um grupo social, 
que aceitam especificações do erudito, 
do massivo, do popular, do regional, do 
global, do urbano, do rural, do nacio
nal, do étnico, enfim, muitas são as es
pecificações possíveis e que, por vezes, 
se confundem, mesclam e hibridizam, 

mostrando a dinamicidade própria dos 
processos culturais.

no trabalho desenvolvido pelo 
Fórum de Cultura, os sentidos da pa
lavra procuram dar conta de todo um 
sistema cultural, composto por diversos 
atores sociais, que se envolvem desde a 
produção, viabilização, divulgação, até 
o consumo de produtos e serviços cul
turais. Eles podem se configurar como 
artistas, patrocinadores, agentes cul
turais, público (consumidores) e mídia 
especializada. Tratase de um mercado 
que se organiza em torno da cultura e 
ganha contornos mais comerciais, que 
passa a integrar o setor da economia 
criativa. Desse modo, abrese mão de 
uma tradição exclusivamente bachare
lesca e de purismo artístico para incluir 
também os diversos produtores, inter
mediários e as manifestações culturais 
que o setor comporta.

Por um viés mais social, podese di
zer que o mercado da cultura também 
se coloca a serviço da emancipação do 

Que Santa Maria seja um polo cultural, por meio da 
realização de ações culturais, nos diversos espaços do 
seu território, e do reconhecimento dos seus agentes, 
empreendimentos e equipamentos culturais.
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sujeito. Isso ocorre quando se democra
tiza o mercado da cultura, propiciando 
ao indivíduo acesso aos bens e produ
tos culturais, antes restrito a uma mino
ria. Dessa forma, a cultura é assumida 
como um direito, além de representar 
um indicativo contundente de desen
volvimento e de redistribuição de di
reitos e liberdades, sendo fundamental 
para fomentar a capacidade de trans
formação social. Assomase o fortaleci
mento dos diversos atores sociais, por 
meio da formação de redes, de fóruns 
para discussão e articulação de projetos 
e perspectivas de atuação para o seg
mento, como se propõe a “Santa Maria 
que queremos”.

Alguns dados do setor chamam a 
atenção, em especial a pesquisa rea
lizada pela Fundação de Economia e 
Estatística (FEE) sobre o mapeamento 
da indústria criativa, no Rio Grande do 
Sul, ao verificar que, em média, cerca 
de 13% da indústria de transformação 
desse estado é composta por atividades 
criativas. Conforme cálculos da FEE, 
estimase que, em 2010, o valor dessa 
indústria no RS tenha correspondido a 
R$ 6,3 bilhões. o fato de ser um setor 
que ainda carece de políticas públicas e 
que está em estruturação aponta para 
uma possibilidade de expansão muito 
grande. Ainda, segundo dados dessa 
Fundação, são 25.027 empresas do 
setor e 74 mil postos de trabalho. Atu
almente, Santa Maria ocupa a 8ª colo
cação no ranking dos municípios do RS 
que apresentam a indústria criativa de 
transformação mais diversificada e a 9ª 
posição no que se refere à participação 
percentual desse setor no total do co
mércio dos dez municípios com maior 
Valor Adicionado Bruto do setor, o que 
correspondeu, em 2010, a mais de R$30 
milhões.  na Tabela 28, apresentamse 
informações sobre equipamentos e ato
res de cultura.

Conforme “Santa Maria em Dados”, 
o Município de Santa Maria, em termos 

Quantidade

01

08

01

42

02

02

04

03

03

04

16

01

04

15

12

06

12

19

07

Descrição

Academia Santa-mariense de Letras

Bandas marciais

Centro Histórico

Entidades tradicionalistas

Cinemas

Festivais de Cinema

Cineclubes

Instituições voltadas para Artes Plásticas

Instituições voltadas para a Dança

Grupos de Folclore

Museus

Orquestra Sinfônica

Teatros

Companhias teatrais

Associações religiosas

Feiras

Eventos principais

Cursos de Graduação na área

Cursos de Pós Graduação na área

tabela 28 · Informações sobre equipamentos e atores de cultura do município.

Fonte: Elaborado com base em “Santa Maria em Dados” (2012).
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de atrativos culturais, conta com 16 
museus que integram o Sistema Mu
nicipal de Museus; um centro histórico; 
três teatros; dois cinemas; 42 entidades 
tradicionalistas; 12 associações reli
giosas, sendo elas: anglicana, batista, 
católica, espírita, evangélica, judaica, 
luterana, messiânica, metodista, mór
mon, presbiteriana e umbanda. no que 
se refere a atrações e eventos, Santa Ma
ria possui seis feiras que ocorrem com 
periodicidade definida: Feira do Livro, 
Feira da Gare, Feira de Múltiplas Artes, 
Multifeira de Santa Maria (FEISMA), Ex
pofeira Agropecuária de Santa Maria e 
Feira Estadual do Cooperativismo. Den
tre os principais eventos destacamse: 
Expoaer, Festival Internacional de Balo
nismo, Festival Gastronômico, Juvenart, 

Mercocycle, natal do Coração, Rodeio 
Internacional do Conesul, Santa Maria 
em Dança, Santa Maria Vídeo e Cinema, 
Semana Farroupilha, Tertúlia Musical 
nativista, além da tradicional Romaria 
de nossa Senhora da Medianeira e de 
outros eventos organizados por asso
ciações comunitárias, instituições de 
ensino, etc. os dados apresentados, 
bem como as informações sobre o 
número de entidades, atores, equipa
mentos e eventos culturais são aproxi
mados, visto que não foram encon
tradas informações que sistematizem 
satisfatoriamente o universo abordado.

nesse contexto, o conteúdo das 
discussões e proposições do Fórum de 
Cultura, apresentados nesta publicação, 
pode servir não só de subsídios para 

elaboração de políticas públicas de 
cultura que atendam anseios de produ
tores e agentes culturais, patrocinadores 
e público do setor de economia cria
tiva, mas também para a identificação 
e aproximação dos interessados pelo 
mercado local da cultura, mobilizando 
o Estado, a sociedade civil e a iniciativa 
privada.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários do Fórum Temático da Cultura. 
A visão, os objetivos e as propostas 
foram definidos a partir da realização 
de 06 reuniões, com 52 voluntários, 
125 presenças e 24 entidades partici
pantes no total.
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    Vitral da Basílica N.ª Sr.ª Medianeira.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Construir coletivamente e implementar 
as propostas do Plano Municipal de 
Cultura (PMC).

Proposta 1 · Valorizar e reconhecer o 
papel do Conselho Municipal de Cultu
ra enquanto instância representativa 
do setor.

Proposta 2 · Realizar reuniões se
mestrais entre a Secretaria Municipal 
de Cultura, o Conselho Municipal de 
Cultura, a Comissão de Cultura da Câ
mara Municipal de Vereadores e demais 
instituições envolvidas para apresen
tação e monitoramento das propostas 
do Plano Municipal de Cultura.

Proposta 3 · Promover a aproximação 
com outros setores (empresarial, edu
cacional, turismo, segurança, etc.), para 
viabilizar a implementação do Plano 
Municipal de Cultura.

Proposta 4 · Realizar concurso público, 
a fim de contratar profissionais com 
formação na área cultural para a Secre
taria Municipal de Cultura.

Proposta 5 · Criar o Fundo Municipal de 
Cultura e incluir os empreendimentos 
culturais nos setores financiados pelo 
Imembuí Microfinanças.

Proposta 6 · Possuir equipamentos cul
turais públicos, em bom estado de con
servação, para atender às necessidades 
dos empreendimentos criativos e dos 
agentes culturais.

oBJETIVo 2:
Viabilizar a realização de eventos cul
turais, como atrativos, para o desen
volvimento turístico.

Proposta 1 · Articular os empreende
dores e as instituições dos setores da 
Cultura e do Turismo, para atuarem em 
conjunto.

Proposta 2 · utilizar os meios de comu
nicação, para fomentar o mercado cul
tural existente, por meio da divulgação 
dos eventos consolidados com vistas 
à ampliação da oferta de serviços cul
turais.

oBJETIVo 3:
Possuir um espaço que concentre a 
divulgação dos eventos e empreendi
mentos culturais e turísticos de Santa 
Maria e região.

Proposta 1 · Elaborar um Calendário 
Conjunto, para divulgar os Eventos dos 
Setores de Cultura e Turismo, e disponi
bilizálo em uma plataforma digital.

Proposta 2 · Realizar o mapeamento 
georeferenciado dos segmentos da 
economia criativa (produção artística, 
turística, cultural, etc.) de Santa Maria, 
com contato dos empreendedores/
empreendimentos cadastrados e seus 
respectivos projetos.

oBJETIVo 4:
Criar um sistema que facilite e oriente 
sobre a captação de recursos financei
ros privados para os projetos dos em
preendedores locais.

Proposta 1 · Simplificar os processos da 
Lei de Incentivo à Cultura Municipal.

Proposta 2 · Incentivar os corretores e 
o registro de imóveis para instruírem os 
compradores sobre a doação do ITVBI.
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Proposta 3 · Criar um site para cap
tação de projetos locais aptos a arreca
dar recursos do Município, do Estado 
e da união, conferindo visibilidade às 
propostas dos agentes culturais locais.

oBJETIVo 5:
organizar trabalhos conjuntos na 
região para a produção e a dissemi
nação cultural.

Proposta 1 · Identificar os agentes cul
turais, produtores, gestores e demais 
atores na região e criar redes que te
nham como principal objetivo pro
duzir, gerir e vender produtos/serviços 
culturais.

oBJETIVo 6:
Desenvolver os Empreendimentos e 
viabilizar a organização de APLs na 
região, nos segmentos da Economia 
Criativa.

Proposta 1 · Articular as Secretarias 
relacionadas com as áreas de turismo, 
desenvolvimento e cultura, com vistas 
a sensibilizar os meios de comunicação 
local para geração e produção de con
teúdo de economia criativa.

Proposta 2 · Estimular a Secretaria 
Municipal de Educação, a 8ª Coorde
nadoria Regional de Educação e as 
Instituições de Ensino Superior a  
criarem programas de disseminação da 
Cultura Empreendedora e Inovadora 
nas escolas e universidades.

Proposta 3 · Incentivar as Secretarias 
Municipais de Turismo, Cultura e  
Desenvolvimento a estabelecerem 
ações de intercâmbio intelectual, cul
tural e empresarial com os municípios, 
estados e países vizinhos, focando a 
troca de experiências e negócios de 
empreendimentos criativos.

Proposta 4 · Viabilizar a criação e ampli
ação de incubadoras que abriguem em
preendimentos da Economia Criativa.

Proposta 5 · Formalizar os empreende
dores do setor de economia criativa, 
por meio da retomada da política de 
inscrição no Micro empreendedor In
dividual pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento.

Proposta 6 · Instruir a Sala do Em
preendedor, para disseminar as formas 
de empreender e de financiar o setor 
de Economia Criativa.

Proposta 7 · Garantir recursos do Fun
do Municipal de Cultura, para estimular 
novos empreendimentos de Economia 
Criativa.

Proposta 8 · Reduzir o ISS para o 
mínimo legal de 2% para todos os em
preendimentos do setor de economia 
criativa que estejam articulados em re
des associativas com plano de trabalho 
conjunto.

Proposta 9 · Apoiar a formação e a for
malização de mais grupos, associações 
e entidades dos diversos setores da 
Economia Criativa.

Proposta 10 · Priorizar, em todos os 
edi tais de financiamento público mu
nicipal, projetos de cunho Colabora
tivo/Associativo.

Proposta 11 · Estimular, via articulação 
entre poder público, IES (Instituição 
de Ensino Superior), Sistema S e em
preendedores, a criação e a manuten
ção de ações de qualificação em gestão 
de empreendimentos criativos.

Proposta 12 · Promover um fórum 
público para discussão e articulação do 
Polo de Economia Criativa de Santa Ma
ria e região.

Proposta 13 · Elaborar projetos para 
requerer o reconhecimento de APLs 
de segmentos da Economia Criativa da 
Região Central do RS pelo Governo do 
Estado.
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MeIo AMBIente
6.7

Visão do Eixo Estratégico: 

A Constituição Federal Bra
sileira de 1988 enfatiza, no 
Art. 225, que “todos têm 
direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sa
dia qualidade de vida, impondose ao 
poder público e à coletividade o dever 
de defendêlo e preserválo para as pre
sentes e futuras gerações”. nesse sen
tido, as políticas públicas municipais 
precisam alinharse gradativamente 
com o conceito de sustentabilidade 
global, que preconiza a necessidade de 
que os líderes concentrem esforços em 
fomentar a resiliência de longo prazo 
das pessoas e do Planeta.

Municípios com ambientes agra
dáveis contribuem para a qualidade 
de vida, estimulando a saúde física e 
emocional das pessoas. na constru
ção desses ambientes, existe um 
com   ponente educacional que pode 
ser associado à sustentabilidade, em 
especial, pela necessidade de desen
volvimento de uma nova cons ciência 
que tem como ponto de partida con

siderar que a sociedade, a vida, no 
momento presente e no futuro, de
pende do funcionamento adequado 
dos ecossistemas e da sua capacidade 
de produzir alimentos, matéria prima e 
energia. Assim, uma cidade sustentável 
pode ser compreendida como aquela 
que possui políticas adequadas de de
senvolvimento, com o intuito de pro
mover tanto o meio ambiente quanto 
as áreas urbanas construídas, sempre 
priorizando a natureza.

A estrutura urbana – como ruas, 
edifícios, redes de luz, água, gás e 
transportes – deve ser planejada, para 
atender fatores de temperatura, umi
dade, pressão atmosférica, baixos níveis 
de poluição do ar, dentre outros aspec
tos. o conceito envolve ainda a oferta 
de equipamentos e meios comunitários 
eficientes, como serviços públicos ade
quados às necessidades da população, 
transportes coletivos de qualidade, 
oferta de áreas e espaços verdes, pon
tos de acessibilidade, etc.

no Brasil, as cidades sustentáveis 
estão sendo planejadas e operaciona

Que Santa Maria seja um município bom para se 
viver, propício ao desenvolvimento de empreendi
mentos sustentáveis e que cumpre as diretrizes das 
Conferências Municipais de Meio Ambiente.
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lizadas, por meio de planejamento 
estratégico urbano, plano diretor e 
ações estratégicas da gestão pública. 
Porém, os serviços – como transporte, 
educação, saúde, saneamento, energia, 
dentre outros – devem estar articula
dos e com excelência, uma vez que são 
fundamentais para os demais setores 
e contribuem sobremaneira para a 
preservação do meio ambiente.

Santa Maria possui característi
cas especiais, em seu meio ambiente, 
que lhe atribuem condições para 
proporcionar qualidade de vida e con
dições para a convivência humana 
com os ecossistemas naturais. na sua 
biodiversidade, é possível encontrar 
espécies de aves como o tucanode
bicoverde e o araçari, bem como o 
gatodomato, menor gato selvagem 
da América do Sul.

As áreas naturais existentes no Mu
nicípio podem ser destinadas a ativi
dades turísticas, culturais, educacionais, 
recreativas, de lazer e até mesmo para 
loteamentos que não causem grandes 
impactos ou traumas ambientais. De 
acordo com o “Santa Maria em Dados”, o 
Município possui reservas e áreas espe

ciais de conservação natural. São elas: 
a Reserva Biológica do Ibicuí Mirim, 
instituída pelo Decreto nº. 30.930 de 
1982, as Áreas Especiais de Conservação 
natural, definidas pela Lei Complemen
tar nº. 072 de 2009, a Reserva da Bios
fera da Mata Atlântica, o Arroio Ferreira, 
a Subbacia do Rio VacacaíMirim, os 
Arroios Cadena e Cancela, a zona dos 
Morros, a Barragem do Rio Vacacaí
Mirim, o bairro Camobi e o Aquífero 
Arenito Basal Santa Maria.

o Município também é o portal sul 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
e instituiu a Política Municipal de Mane
jo Sustentável da Área de Influência 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlân
tica pela Lei Complementar nº. 034 de 
2004. Possui ainda legislação que am
para a criação de Reservas Particulares 
do Patrimônio natural (RPPn).

Além das reservas naturais, possui 
áreas de proteção de recursos hídricos, 
como os reservatórios de água bruta 
das barragens de Val de Serra, Saturnino 
de Brito, do Rio VacacaíMirim e outras. 
Em termos hidrográficos, pertence à 
Bacia Hidrográfica do Guaíba e à Sub
bacia do VacacaíVacacaí Mirim, cuja 

água é utilizada especialmente para a 
irrigação, dessedentação de animais e 
abastecimento público, havendo con
flito na época de menor disponibilidade 
de água, devido ao uso intensivo para 
irrigação das lavouras de arroz.

o solo do perímetro urbano de Santa 
Maria é, na sua maior parte,  alissolo e ar
gissolo, tipos que apresentam restrições 
de uso para descarte de resíduos, cons
truções e agricultura urbanas.

o Plano Estratégico de Desen
volvimento de Santa Maria, neste eixo 
temático, pretende que o Município 
seja reconhecido e articulado como um 
polo de ações ambientais alicerçadas 
em políticas públicas que promovam a 
qualidade de vida e o bemestar da so
ciedade santamariense.

Este eixo estratégico foi construído 
a partir das contribuições dos volun
tários do Fórum Temático do Meio 
Ambiente. A visão, os objetivos e as 
propostas foram definidos a partir 
da realização de 13 reuniões, com 
126 voluntários, 274 presenças e 26  
entidades participantes no total. 
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oBJETIVo 1:
Promover a aplicação da legislação am
biental, em âmbito municipal, incluin
do os planos relativos ao Saneamento 
Ambiental e ao Gerenciamento Inte
grado de Resíduos Sólidos.

Proposta 1 ·  Elaborar, implementar e 
monitorar a aplicação do Plano Diretor 
de Saneamento Ambiental (PDSA).

oBJETIVo 2:
Gerenciar os recursos hídricos, con
forme a legislação.

Proposta 1 · Articular as forças políticas 
de Santa Maria, para viabilizar a elabo
ração dos Planos da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Vacacaí e VacacaíMirim e da 
Bacia Hidrográfica do Ibicuí.

Proposta 2 · Articular esforços para a 
constituição das Agências das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Vacacaí, Vacacaí
Mirim e Ibicuí.

Proposta 3 · Definir uma política  
municipal de urbanização que valorize 
os recursos hídricos.

Proposta 4 · Definir uma política mu
nicipal de limpeza e desassoreamento 
dos recursos hídricos urbanos.

Proposta 5 ·  Promover o cumprimen
to da legislação referente às áreas de 
preservação permanente.
 
oBJETIVo 3:
Implementar, em nível municipal, a 
Política nacional de Resíduos Sólidos 
(PnRS).

Proposta 1 · Elaborar, implementar 
e monitorar a aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS).

Proposta 2 · Disseminar, na sociedade 
santamariense, a PnRS, a partir da re
alização de campanhas educativas para 
a comunidade.

Proposta 3 · Implementar a Logística 
Reversa (LR), nos setores definidos pela 
PnRS, e fomentar o empreendedorismo, 
nos diferentes elos da cadeia.

Proposta 4 · Possuir Pontos de Entrega 
Voluntária de Resíduos (PEV), com seus 
respectivos Planos de Gerenciamento.

Proposta 5 · Fomentar a criação e o 
desenvolvimento de um polo regional 
para a destinação final, ambientalmente 
adequada, dos resíduos sólidos indus
triais, de saúde e especiais.

oBJETIVo 4:
Proteger e conservar o patrimônio 
natural.

Proposta 1 · Implementar o “Programa 
Parques de Santa Maria”, baseado no 
sistema de áreas verdes, visando ampliar 
as áreas de preservação e de lazer.

oBJETIVo 5:
Fomentar ações de educação para a sus
tentabilidade.

Proposta 1 · Realizar diagnóstico de 
problemas socioambientais por região.

Proposta 2 · Aumentar o nível de
conscientização para a sustentabilidade 
da comunidade santamariense.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS
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oBJETIVo 6:
Controlar a qualidade do ar, manten
doa dentro dos parâmetros definidos 
na legislação.

Proposta 1 · Implementar as propostas 
do Sistema nacional do Meio Ambiente 
(SISnAMA) sobre as ações locais de 
gestão da qualidade do ar.

Proposta 2 · Desenvolver ações para 
atingir padrões primários de qualidade 
do ar, recomendados pela resolução do 
ConAMA (Conselho nacional de Meio 
Ambiente) 03/90.

oBJETIVo 7:
Criar o cadastro técnico municipal de 
atividades potencialmente poluidoras.

Proposta 1 · Centralizar as informações 
das atividades e dos serviços ligados ao 
meio ambiente, facilitando o acesso à 
comunidade.

Proposta 2 · Criar cadastro de em
preendimentos potencialmente polui
dores.

oBJETIVo 8:
Apoiar as instituições e os eventos volta
dos para a proteção do meio ambiente.

Proposta 1 · Definir ações de apoio ao 
ConDEMA (Conselho Municipal de De
fesa do Meio Ambiente), para que este 
possa executar plenamente suas fun
ções de controle social.

Proposta 2 · organizar e adequar a le
gislação municipal ambiental à luz da  
LC 140.

Proposta 3 · Estudar a viabilidade de 
criação de uma autarquia municipal de 
monitoramento, comando e controle 
ambiental a exemplo de uma Fundação 
Municipal de Meio Ambiente.
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Proposta 4 · Estudar a viabilidade de 
criação de uma delegacia regional espe
cializada em meio ambiente.

oBJETIVo 9:
Definir procedimentos para o cum
primento da legislação referente às 
questões sonora e visual do Código de 
Posturas.

Proposta 1 · Desenvolver mecanismos 
de controle da Poluição Sonora, man
tendo os índices de acordo com a legis
lação.

Proposta 2 · Desenvolver diretrizes para 
valorização e qualificação do meio am
biente natural e construído.

oBJETIVo 10:
Desenvolver ações para a prevenção  
e redução dos danos causados por de
sastres naturais e antrópicos.

Proposta 1 · Adequar as condições  
de trabalho e qualificar a equipe da Co
ordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(CoMDEC), para atuar na prevenção de 
desastres.

Proposta 2 · Criar órgãos de apoio à 
CoMDEC, nas áreas de risco, conforme 
o Plano de Implantação e operação do 
Ministério da Integração nacional.

Proposta3 · Atualizar o Plano Municipal 
de Redução de Riscos.

Proposta 4 · Implementar a fiscalização 
de rotina para os projetos, após a con
clusão da obra.

oBJETIVo 11:
Fomentar políticas públicas direciona
das para construções sustentáveis.

Proposta 1 · Atualizar o Plano Diretor 
de Desenvolvimento urbano e Ambien
tal (PDDuA), incentivando construções 
sustentáveis.

oBJETIVo 12:
Implementar as políticas para a pro
teção animal.

Proposta 1 · Realizar ações que sensi
bilizem a sociedade quanto às suas res
ponsabilidades em relação à proteção 
animal.

Proposta 2 · Criar a Central de Controle 
Animal.

Proposta 3 · Implantar a Microchipagem 
nos animais.

Proposta 4 · Criar o Conselho Municipal 
do Bem Estar Animal.

Proposta 5 · Implementar o Disque 
Denúncia para a proteção animal.

oBJETIVo 13:
Consolidar Santa Maria como um polo 
empresarial, no setor de Meio Ambiente.

Proposta 1 · Incentivar a criação de  
empresas que atuem na área ambi
ental e fortalecer as empresas e os  
empreendedores já existentes.

Proposta 2 · Criar leis municipais especí
ficas, para estimular o desenvolvimento 
de empresas e empreendimentos locais 
na área ambiental.

Proposta 3 · organizar um Arranjo Pro
dutivo Local (APL) do Meio Ambiente.
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    Vista geral da cidade.
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Gestão púBLICA
6.8

Visão do Eixo Estratégico: 

A Gestão Pública está presente 
na vida de todos os cidadãos. 
uma administração pública 
voltada para os interesses 

da população, atuante no controle e na 
prestação de serviços de qualidade, por 
meio de sistemas de gestão adequados 
e eficazes, é necessária para que os ci
dadãos tenham seus direitos preser
vados e que possam buscar meios 
legítimos de desenvolvimento. Tal é o 
desafio dos gestores públicos: propor
cionar condições para que cidadãos e 
organizações possam desenvolver suas 
potencialidades, com segurança, saúde 
e qualidade de vida.

A gestão pública é importante 
na medida em que há uma enorme 
quantidade de atividades desenvolvi
das na tradução de leis e decretos e 
no desenvolvimento de programas 
públicos para os cidadãos. A principal 
tarefa das organizações públicas está 
na implementação das políticas apro

vadas pelos governos. Por sua vez, a 
realização dos objetivos de políticas 
públicas é, em grande parte, função da 
capacidade da administração pública. 
As organizações públicas desempe
nham papéis importantes na formação 
dos sistemas políticos em geral, mas o 
êxito das políticas está entrelaçado à 
capacidade administrativa.

A gestão pública está embebida 
pela sociedade que a circunda. Ao 
incluir atores sociais na entrega de 
serviços, a burocracia aumenta sua 
capacidade de atuar e de “fazer mais 
por menos”. A administração pública 
controla vastos recursos e opera fre
quentemente a uma distância crescente 
das autoridades eleitas, além de ser a 
principal forma de regulação.

A noção de que a gestão públi
ca deve ser uma prática instituição  
autoregulamentada evoca o conceito 
de responsabilidade, outro valor para
digmático na administração pública 

Que Santa Maria seja um município que preste 
serviços de qualidade a seus cidadãos, com base na 
valorização, qualificação e motivação de seus servi
dores, na implantação de sistemas de gestão adequa
dos, com transparência de informações e efetiva par
ticipação cidadã.
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tradicional. Como os gestores públicos 
devem, necessariamente, prestar contas 
a inúmeras partes interessadas em seu 
ambiente político, uma característica de 
um bom julgamento é o equilíbrio.

A gestão pública desempenha pa
pel institucional quando seus gestores 
obedecem às limitações legais, atuam 
de maneira responsável segundo elas 
e respondem com criatividade a opor
tunidades de formulação de políticas 
e reformas estruturais. Tais aspectos 
gerenciais precisam ser enfatizados na 
condução da administração pública, 
pois é a partir do efetivo exercício de 
gestão que será possível gerar mudan
ças significativas, em termos de quali
dade, na prestação do serviço público 
e no bom gerenciamento dos recursos 
públicos.

o papel da sociedade civil, no 
contexto da gestão pública, pode as
sumir diversas formas. o crescente in
teresse na governança ilumina essas 
formas de cooperação entre o Estado 
e a sociedade civil. A perspectiva de  
governança desenha espaços estra
tégicos para a mobilização de recursos, 
através dos limites entre o público e o 
privado. Buscase, assim, incluir a so
ciedade civil, de forma efetiva, na con
dução da máquina pública.

Sob essa perspectiva, quatro carac
terísticas se fazem necessárias à gestão 
pública: profissionalização, eficiência, 
efetividade e transparência. É a partir 
de uma administração pública profis
sional que os processos gerenciais 
poderão ser implementados de forma 
adequada, com vistas aos melhores 
resultados. A eficiência na gestão dos 
recursos disponíveis, com a redução 
dos desperdícios, constrói as bases 
para que o gestor público possa alocar 
suas forças, nas áreas de maior carên
cia, desenvolvendo o que precisa ser 
melhorado e impulsionando o que 
já demonstra bons resultados. A efe
tividade da coisa pública é fruto desse 

bom aproveitamento do que está 
disponível e da dedicada busca por 
oportunidades de desenvolvimento 
das comunidades. A transparência, 
assim, passa a ser um valor absoluta
mente necessário no trato da máquina 
pública, a fim de garantir equidade de 
decisões e possibilidade concreta de 
que a sociedade possa efetuar seu pa
pel ativo de controle e de incentivo ao 
desenvolvimento local.

A moderna gestão pública preserva 
os valores da sociedade civil, respeita 
a regulamentação existente e propõe 
melhorias que visem ao bem comum, 
de forma eficiente e comprometida.

um dos indicadores que permite 
avaliar a qualidade da gestão pública 
municipal é a participação da receita 
própria na receita total do município. A 
partir desse indicador, podese avaliar 
o grau de dependência dos repasses 
federais e estaduais aos municípios, 
bem como a qualidade da arrecadação 
municipal. A Tabela 29 apresenta os 
dados referentes à Santa Maria, nos úl
timos cinco anos, bem como a média 
estadual nesse período.

Conforme se observa na Tabela 29, 
o Município de Santa Maria obteve, em 
2012, uma participação de aproxima
damente 40% das receitas próprias na 
receita total do Município, índice acima 
da média estadual que se coloca em 
torno de 21%.

Ao comparar os índices de Santa 
Maria frente aos dez maiores municípios 
gaúchos em número de habitantes, no 
ano de 2012, observase que o Municí
pio de Santa Maria ocupa a segunda 
colocação no ranking, conforme apre
senta a Tabela 30.

Além da capacidade de gerar re
ceitas, o controle das despesas tam
bém se destaca entre os importantes 
indicadores para a avaliação da gestão 
pública municipal. nesse sentido, 
analisase o percentual aplicado com 
pessoal do Executivo e do Legislativo,     Avenida Helvio Basso e rótula de acesso à cidade.
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Receita Própria (R$)

79.489.479,19

108.435.022,24

122.250.852,01

108.887.113,12

138.654.469,88

Receita Total (R$)

246.445.339,93

270.344.939,06

291.668.153,81

288.167.541,05

339.681.260,66

Percentual (%)

32,25

40,11

41,91

37,79

40,82

Média Estadual

18,86

19,91

19,81

20,53

21,51

Ano

2008

2009

2010

2011

2012

tabela 29 · Participação da receita própria na receita total do Município.

Fonte: Elaborado com base em dados do TCE-RS / IBGE (2013).

Número de Habitantes

1.409.351

435.564

328.275

323.827

261.031

255.660

239.384

238.940

214.087

197.228

Participação Receita Própria
na Receita Total (2012)

50,77%

39,27%

26,83%

24,09%

40,82%

21,37%

30,59%

34,95%

33,14%

39,04%

Ranking

1º

3º

8º

9º

2º

10º

7º

5º

6º

4º

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 30 · Participação Receita Própria na Receita Total  Maiores municípios gaúchos.

Fonte: Elaborado com base em dados do TCE-RS / IBGE (2013).
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Despesa com pessoal
Executivo (%)

52,46

50,99

46,48

49,00

51,00

Média Estadual (%)

38,86

42,66

41,88

41,23

44,22

Despesa com pessoal 
Legislativo (%)

2,72

2,49

2,23

2,34

2,33

Média Estadual (%)

2,33

2,78

2,57

2,43

2,49

Ano

2008

2009

2010

2011

2012

tabela 31 · Despesa com pessoal do Executivo e Legislativo.

Fonte: Elaborado com base em dados do TCE-RS (2013).

Número de
Habitantes

1.409.351

435.564

328.275

323.827

261.031

255.660

239.384

238.940

214.087

197.228

Despesa com pessoal
Executivo (2012)

42,42%

38,40%

48,43%

36,14%

51,00%

48,08%

42,55%

35,19%

49,79%

47,62%

Despesa com pessoal
Legislativo (2012)

2,03%

1,01%

1,59%

1,81%

2,33%

2,17%

2,49%

1,32%

1,10%

1,85%

Ranking

4°

10°

7°

6°

2°

3°

1°

8°

9°

5°

Ranking

7°

8°

3°

9°

1°

4°

6°

10°

2°

5°

Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

tabela 32 · Despesa com Pessoal nos dez maiores municípios gaúchos no ano de 2012.

Fonte: Elaborado com base em dados do TCE-RS / IBGE (2013).
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Receita Total de 
2012

R$ 3.264.701.529,92

R$ 974.633.883,96

R$ 438.688.615,83

R$ 800.772.896,53

R$ 339.681.260,66

R$ 418.465.107,70

R$ 266.187.885,88

R$ 466.888.679,11

R$ 381.198.001,16

R$ 364.819.731,37

R$ 39.471.615.028,55

População - projeção
IBGE 2012

1.416.714

446.911

329.435

326.505

263.662

259.138

241.190

239.355

217.189

198.842

10.770.603

Receita
por habitante

R$ 2.304,42

R$ 2.180,82

R$ 1.331,64

R$ 2.452,56

R$ 1.288,32

R$ 1.614,83

R$ 1.103,64

R$ 1.950,61

R$ 1.755,14

R$ 1.834,72

R$ 3.664,75

Ranking da receita
por habitante

2º

3º

8º

1º

9º

7º

10º

4º

6º

5º



Município

Porto Alegre

Caxias do Sul

Pelotas

Canoas

Santa Maria

Gravataí

Viamão

Novo Hamburgo

São Leopoldo

Rio Grande

Rio Grande do Sul

tabela 33 · Receita Pública, Receita Pública per Capita e ranking dos dez maiores municípios do RS.

Fonte: Elaborado com base em dados do TCE-RS (2013).

em relação à receita corrente líquida 
do Município. A Tabela 31 apresenta 
os respectivos índices comparados às 
médias estaduais.

Podese observar que os índices 
de despesas com pessoal do executivo 
esteve acima da média estadual durante 
os últimos cinco anos. Por outro lado, 
a despesa municipal com pessoal do 
Legislativo esteve abaixo da média 
no referido período, exceto no ano de 
2008. A Tabela 32 apresenta os índices, 
no ano de 2012, comparando Santa 
Maria com os 10 maiores municípios 
gaúchos.

observase, na Tabela 32, que quan
do se trata de despesa com o pessoal 
do Executivo, Santa Maria apresenta a 
maior despesa dentre os 10 maiores 
municípios. quando se trata de des

pesas com o Legislativo, colocase na 
segunda posição entre os maiores mu
nicípios gaúchos.

na proporção populacional do IBGE 
para 2012, Santa Maria é o 5° município 
mais populoso do Estado, porém no 
que se refere à sua Receita Pública Total 
e a Receita Pública Per Capita, classifica 
se em 9° lugar, entre os dez mais popu
losos, conforme verificado na Tabela 33.

Esse eixo estratégico foi construído a 
partir das contribuições dos voluntários 
que participaram do Fórum Temático 
de Gestão Pública. A visão, os objetivos 
e as propostas foram definidos a partir 
da realização de 06 reuniões, com 30 
voluntários, 69 presenças e 11 entidades 
participantes no total.

           Edifício João Fontoura Borges · SUCV.
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    Santa Maria vista dos Morros.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROPOSTAS

oBJETIVo 1:
Melhorar a prestação de serviços públi
cos aos cidadãos.

Proposta 1 · Realizar e publicizar  
pesquisas de satisfação da comunidade 
referentes aos serviços prestados pela 
Prefeitura Municipal de Santa Maria 
(PMSM).

Proposta 2 · Possibilitar ao cidadão 
o acompanhamento de processos e 
pedidos de informações via web.

Proposta 3 · Implementar um programa 
de controle do tempo de espera para 
prestação de serviços municipais.

oBJETIVo 2:
Melhorar a qualificação e a motivação 
dos servidores municipais.

Proposta 1 · Melhorar a qualificação 
dos servidores municipais, por meio de 
um programa permanente de formação 
e capacitação.

Proposta 2 · Implementar um sistema 
de avaliação por desempenho.

Proposta 3 · Propor lei municipal pre
vendo a exigência de qualificação 
mínima para os Cargos de Confiança e 
Funções Gratificadas.

oBJETIVo 3:
Institucionalizar governança que pri
orize a participação dos servidores no 
processo de elaboração e avaliação das 
políticas municipais.

Proposta 1 · Estruturar um processo 
permanente de governança com a par
ticipação de servidores do quadro.

oBJETIVo 4:
Garantir infraestrutura e equipamentos 
necessários ao bom funcionamento 
dos serviços municipais.

Proposta 1 · Elaborar inventários com 
as necessidades de equipamentos e 
infraestrutura necessária para o bom 
desempenho dos trabalhos de cada 
secretaria e inserilos no plano de in
vestimentos da Prefeitura Municipal.

oBJETIVo 5:
Ampliar a Receita do Município.

Proposta 1 · Disseminar, na comuni
dade, a importância dos recursos ori
undos dos tributos e da sua utilização 
para a prestação de mais e melhores 
serviços.

Proposta 2 · Ampliar o Programa de 
Educação Fiscal da Prefeitura Municipal.

Proposta 3 · Criar a Secretaria de Cap
tação de Recursos, com servidores do 
quadro qualificados nos processos de 
captação de recursos e elaboração de 
projetos.

Proposta 4 · qualificar a cobrança de 
Imposto Predial e Territorial urbano 
(IPTu), por meio do recadastramento 
imobiliário e da atualização da planta 
de valores do Município.

Proposta 5 · qualificar a cobrança 
do ISSqn, por meio da ampliação da 
utilização do programa nota Fiscal 
Eletrônica Municipal e adaptandoo ao 
Sistema Federal.

Proposta 6 · qualificar a cobrança 
do ITVBI, por meio da atualização do 
valor da terra nua no Município e por 
convênio com a Receita Federal, para 

obtenção de 100% da arrecadação  
do ITR (Imposto sobre a propriedade  
Territorial Rural).

Proposta 7 · Diminuir o valor da Dívida 
Ativa, por meio da agilização da co
brança dos débitos em atraso, da colo
cação das dívidas em protesto público 
e da terceirização da cobrança da Dí
vida Ativa.

Proposta 8 · Ampliar e qualificar a fis
calização tributária.

Proposta 9 · Revisar e adequar o Có
digo Tributário Municipal, principal
mente na esfera das penalidades dos 
tributos em débito.

Proposta 10 · Criar uma política de  
“gatilho” para o ISSqn, a fim de diminuir 
a alíquota, a partir do momento em que 
for atingida a meta de arrecadação.

oBJETIVo 6:
Diminuir os custos operacionais da Ad
ministração Pública Municipal.

Proposta 1 · Implantar o método da 
Contabilidade Pública, estabelecido na 
Constituição Brasileira e nas suas regu
lamentações.

Proposta 2 · Avaliar a viabilidade de 
ampliar a terceirização de serviços da 
Administração Pública.

Proposta 3 · Concluir a implementação 
do pregão eletrônico.

Proposta 4 · Realizar o planejamento 
da logística de suprimentos.
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oBJETIVo 7:
Manter espaços e vias públicas em 
boas condições de uso.

Proposta 1 · Ampliar o programa de 
parceria na pavimentação de vias 
públicas.

Proposta 2 · Retomar o programa de 
parceria na manutenção de canteiros, 
praças, parques e áreas verdes.

Proposta 3 · Elaborar Planos de Gestão 
do Mobiliário urbano e Equipamentos 
Públicos.

Proposta 4 · Realizar ações de conscien
tização da sociedade para conservação 
dos espaços e vias públicas.

oBJETIVo 8:
Criar um Sistema de Gestão Pública 
Municipal, com processos e procedi
mentos padronizados.

Proposta 1 · Estabelecer equipes de 
servidores do quadro responsáveis 
pela elaboração, implementação e atu
alização permanente de processos e 
procedimentos em todos os setores da 
Prefeitura Municipal.

Proposta 2 · Elaborar um mapa de 
processos e procedimentos e tornálo 
conhecido.

oBJETIVo 9:
Possuir um sistema de informações 
integrado entre as diversas estruturas 
da Prefeitura Municipal que seja atuali
zado e acessível à consulta.

Proposta 1 · Implementar as propostas 
do Plano Diretor de Tecnologia da In
formação.

    Vista aérea da UFSM · Av. Roraima.
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Proposta 2 · Implementar o Banco de 
Dados Primários da Prefeitura Municipal 
no Instituto de Planejamento de Santa 
Maria (IPLAn).
 
oBJETIVo 10:
Elaborar processos de planejamento 
público municipal (Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes orçamentárias, Lei 
orçamentária Anual, Planos Direto
res), de forma participativa e com uma 
meto dologia de cocriação, publici
zando as informações do Poder Públi
co Municipal.

Proposta 1 · Aumentar a participação 
da sociedade na elaboração e no acom
panhamento do planejamento público 
municipal, através da ampliação dos 
processos, como participação presen
cial e via web.

Proposta 2 · Informar a comunidade 
sobre as ações do Poder Público Mu
nicipal, por meio de novas tecnologias.

oBJETIVo 11:
Possuir ações de fomento à construção 
de conhecimento e à disseminação dos 
conceitos de Gestão Pública para a co
munidade Santamariense.

Proposta 1 · Incentivar a criação de um 
curso superior em Administração Públi
ca no Município.

Proposta 2 · Estimular a criação de 
grupos de pesquisa em Administração 
Pública nas IES do Município.

oBJETIVo 12:
oferecer boas condições de infraes
trutura e apoio para os Órgãos de Con
trole Social (Conselhos Municipais).

Proposta 1 · Valorizar o papel do Con
trole Social, para a melhoria da quali
dade da Gestão Pública.

Proposta 2 · Tratar com prioridade as 
deliberações oriundas dos Órgãos de 
Controle Social (Conselhos Municipais).

oBJETIVo 13:
Monitorar e atualizar periodicamente  
o PEDSM, para que as políticas munici
pais se aperfeiçoem ao longo dos anos.

Proposta 1 · Propor estratégias que  
fomentem o desenvolvimento da cultu
ra de pensar a médio e a longo prazo.

Proposta 2 · Fortalecer a participação da 
comunidade e das instituições no Movi
mento “A Santa Maria que queremos”.

Proposta 3 · Fortalecer a estrutura téc
nica operacional do Instituto de Plane
jamento de Santa Maria.

Proposta 4 · Institucionalizar a ADESM 
como órgão de Governança Municipal, 
responsável pelo monitoramento e 
pela atualização periódica do PEDSM. 
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Vetores De
CoMpetItIVIDADe MUnICIpAL

A atual reconfiguração dos 
modos de estruturação es
pacial da atividade eco
nômica e social constitui um 

resultado visível do aprofundamento 
do processo de globalização, con
tribuindo ativamente para modificar 
os paradigmas de desenvolvimento 
local. Este cenário projetou a revalori
zação da escala local enquanto espaço 
de análise e intervenção de políticas de 
desenvolvimento.

nesta perspectiva, o que se observa 
é um acirramento da competitividade, 
por parte dos municípios, pelos diver
sos fatores de desenvolvimento, sejam 
eles econômicos, sociais ou culturais. 
Paralelamente, os entraves são imen
sos, cabendo destacar a diminuta ca

pacidade de autofinanciamento das 
políticas locais de desenvolvimento, 
haja vista, a escassa capacidade finan
ceira dos municípios brasileiros.

Mediante esses entraves cabe  
ressaltar a necessidade de focar as 
políticas de desenvolvimento local em 
áreas que os municípios se diferenciem 
dos demais, através da identificação e 
investimentos em setores que possuam 
vantagens competitivas.

As dimensões do Movimento 
“A Santa Maria que queremos”, tanto 
em números de reuniões quanto em 
número de voluntários, proporcionou 
estabelecer áreas nas quais o municí
pio de Santa Maria possui vocação 
e potencial de desenvolvimento, os 
quais podem ser visualizados como 

7.
    Calçadão Salvador Isaia.
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seus vetores de competitividade,  
conforme ilustrado na Figura 10. Tais 
Vetores foram identificados como po
tenciais polos de desenvolvimento, 
pela existência de uma tendência 
de crescimento desses setores, bem 
como a existência de empreendimen
tos e instituições formadoras atuando  
nessas áreas no Município.

Abaixo se apresenta um breve 
resumo das estratégias de desen
volvimento dos vetores de competi
tividade de Santa Maria. Ressaltase 
que a formatação para operacionali
zação destas estratégias está contida 
nos objetivos e propostas dos Eixos  
Estratégicos do PEDSM.

• Polo de Conhecimento: imple
mentar políticas que incentivem o em 

preendedorismo local, com base nos 
conhecimentos que são transmitidos e 
gerados nas diversas IES localizadas 
no Município.

• Polo de Defesa: implementar políti
cas que potencializem empreendimen
tos passiveis de cooperação com os 
projetos militares em consonância com 
a Estratégia nacional de Defesa.

• Polo de Economia Criativa: imple
mentar políticas que incentivem o em
preendedorismo com vocação criativa, 
e com base nos profissionais oriundos 
das inúmeras IES que formam este 
setor em Santa Maria e região.

• Polo de Meio Ambiente: imple
mentar políticas que incentivem o em
preendedorismo local com base nos 
conhecimentos que são transmitidos e 

gerados nas diversas IES ligadas ao setor, 
bem como estimular a criação de parce
rias que auxiliem a pautar e empreender 
na qualificação ambiental do Município.

• Polo de Produção Primária:  
fortalecer as ações existentes que atu
am no sentido de diminuir o déficit da 
relação produção versus consumo no 
Município.

• Polo de Saúde: potencializar o sis
tema formado pelos empreendimentos 
e equipamentos públicos e privados, 
que atuam na prestação de serviços 
ligados à saúde no Município e região.

• Polo de Turismo: atuar de forma 
conjunta com os municípios e demais 
atores regionais, na exploração susten
tável das potencialidades turísticas lo
cais e regionais.

Polo de
Economia

Criativa

Polo de
Conhecimento

Polo de
Defesa

Polo de
Saúde

Polo de
Turismo

Polo de
Meio

Ambiente

Polo de
Produção 
Primária

SANTA MARIA
SUSTENTÁVEL

Figura 10 · Vetores de Competitividade.
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    Estação da Gare.
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ConsIDerAçÕes fInAIs

quais são as nossas expec
tativas para o Município 
de Santa Maria no ano de 
2030? A partir deste desa

fio, de pensar no desenvolvimento do 
nosso Município em um horizonte de 
longo prazo, foi concebido o Plano Es
tratégico de Desenvolvimento de Santa 
Maria, representado neste documento. 
Tratase de um esforço dinâmico, cole
tivo, democrático e participativo, que 
contou com a importante colaboração 
de voluntários e diversos setores da so
ciedade, em busca de um mesmo obje
tivo que se identificou com a Visão de 
Futuro: “A Santa Maria Que Queremos é 
um município unido pelo bem comum, 
inovador, próspero e sustentável”.

o resultado apresentado neste plano 
estratégico, por meio de objetivos e 
propostas claramente definidos, é fruto 
dos anseios e expectativas da comuni
dade local, constituindose de um ins
trumento de diretrizes para políticas 
que serve de base para o desenvolvi
mento local. os aspectos aqui abor
dados foram amplamente discutidos, 
em um processo que teve o seu início 
no ano de 2009, com o surgimento do 
Movimento “A Santa Maria que quere
mos”. Tratase, portanto, de um impor
tante marco para o desenvolvimento 
do Município de Santa Maria, possi
bilitando a orientação estratégica das 
ações a serem desenvolvidas nos próxi
mos anos.

Ressaltase, nesse sentido, que 
este trabalho não representa o fim do 
processo, mas deve ser considerado 
o início de um desafio ainda maior: a 

condução das ações em busca da con
secução das estratégias aqui definidas. 
Tornase indispensável, portanto, o 
monitoramento, a atualização, a dis
seminação e articulação para viabili
zação dos objetivos e propostas, le
vando em consideração as principais 
demandas da comunidade. Assim, é in
dicado que este Plano seja submetido a 
revisões periódicas, o que se torna fun
damental para sua eficácia e constante  
aperfeiçoamento. É importante desta
car também a sua operacionalização 
por meio de projetos a serem gerencia
dos por um sistema unificado que ga
rantirá a visibilidade e a transparência 
na execução dos objetivos e propostas.

os temas abordados neste plano 
estão classificados em oito eixos estra
tégicos, os quais foram priorizados de 
acordo com consultas populares reali
zadas. São eles: Crescimento Econômi
co, Infraestrutura, Educação, Saúde, 
Segurança, Cultura, Meio Ambiente e 
Gestão Pública.

Devese destacar, entretanto, que, 
apesar da referida divisão metodológica, 
vários desses eixos possuem objetivos 
transversais, ou seja, estão interrelacio
nados e contribuem para alcançar os 
objetivos de outros eixos. nesse senti
do, os melhores resultados serão alcan
çados na medida em que houver maior 
interação entre essas áreas temáticas. 
Sabese, ainda, que existem outros te
mas que, da mesma forma, merecem 
atenção e poderiam ter se constituído 
em eixos estratégicos, a exemplo dos 
aspectos relacionados ao esporte, ao 
lazer e à assistência social. Esperase, 

portanto, que o processo incremental 
de revisão deste plano estratégico pos
sa contemplar, nas constantes atuali
zações, novas demandas da população 
santamariense.

Por fim, ressaltase a representa
tividade e a validade do Plano Estra
tégico de Desenvolvimento de Santa 
Maria (PEDSM), na reprodução dos 
anseios da comunidade local, para o 
desenvolvimento de longo prazo. o 
processo de construção deste docu
mento contou com ampla participação 
da sociedade, representantes de diver
sas instituições, ao longo de 4 anos.  
os trabalhos foram conduzidos em 
8 Fóruns Temáticos, constituindo 14 
Grupos de Trabalho, que totalizaram 
143 reuniões. os encontros foram 
conduzidos pela ADESM, a partir do 2º 
semestre de 2011, e todas as reuniões 
foram abertas à participação da comu
nidade, com mais de 800 voluntários 
participando. A fase final de construção 
desse plano estratégico contou, ainda, 
com a contribuição de especialistas, 
incluindo uma etapa de revisão técnica 
e consolidação. Além disso, foi reali
zada uma audiência pública, no dia 04 
de novembro de 2013, como mais um 
mecanismo de participação da comu
nidade. nesse sentido, destacase a sua 
legitimidade na definição das principais 
vocações, estratégias, políticas, res
trições e limitações, com objetivo de 
aumentar a qualidade de vida dos 
santamarienses e o desenvolvimento 
local sustentável.

8.
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Arranjo Produtivo Local
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Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria
Companhia Rio Grandense de Saneamento
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria
Distrito Industrial de Santa Maria
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Educação de Jovens e Adultos
Escola Municipal de Aprendizagem Industrial
Faculdade de Direito de Santa Maria
Faculdade Metodista de Santa Maria
Faculdade Palotina de Santa Maria
Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Hauser
Feira Internacional da Economia Solidária
Faculdade Integrada de Santa Maria
Fóruns Temáticos
Gabinete de Gestão Integrada Municipal
Grupo(s) de Trabalho
Hospital universitário de Santa Maria
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Instituições de Ensino Superior
Instituto Federal Farroupilha
Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Instituto de Planejamento de Santa Maria
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
Ministério da Educação
organização não Governamental
Plano Diretor de Mobilidade urbana
Produto Interno Bruto
Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios 
Política nacional de Resíduos Sólidos
Secretaria de Município de Educação
Secretaria de Município de Saúde
Sistema nacional de Informações sobre Saneamento
Tecnologias de Informação e Comunicação
união das Associações Comunitárias
universidade Federal de Santa Maria
universidade Luterana do Brasil
Centro universitário Franciscano
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Arlei Peripolli
Arnaldo Tronco
Arno Celso Fleck
Atalice Mauts
Athos da Cunha
Augusto Cesar Mânica
Augusto Russini
Auri Antonio Sudati
Batista Pivetta
Begair do Carmo Flores
Benildes Mazzorani
Betty Costa
Bianca Borges
Bianca Trindade
Bibiana de Moraes
Breno Jacobi
Bruna oliveira
Bruno Kirinus Piveta
Camila Coletto
Camila Rodrigues de Aguiar
Carina Silveira
Carine Barcellos
Carla Bagolin
Carla Raquel De Gregori
Carla Suptitz
Carlos Alberto De David
Carlos Alberto Flores
Carlos Alberto Soares
Carlos Augusto Moro Junior

Carlos Chagarreto
Carlos Eduardo Dantas da Cunha
Carlos Henrique Karsten Junior
Carlos Jose Kummel Felix
Carlos Maciel Filho
Carlos Medeiros de Farias
Carmem do nscimento
Carmem naidon
Carmem Possebon
Carmem Severo Guedes 
Carmen Luiza Manhago Serro
Carmen Machado
Carmen Marlot da Silva
Carmen Martinez
Carolina Weih
Catarina Ramos
Catiussa Soares
Celia Lucca Tonetto
Célio Luiz Fontana
César Augusto Bittencourt de Medeiros
Cesar FreitasCezar Augusto Gehm
Cezar Augusto Gehm Filho 
Cezar Augusto Schirmer
Christhian Cunha
Christian Fenner
Christiane Tolfo
Cladmir nascimento
Clair dos Santos Paula
Claire Roso
Clandiomar Linhares
Clara Marli Kurtz
Clarissa Pereira Mayer
Claudete Dutra Freitas
Claudete Trevisan Almeida da Silva
Cláudia Bassoaldo
Claudia Machado
Claudio Cunha
Claudio Emanuelli
Claudio Iansen
Claudio Streb
Claudio Weissheimer Roth
Claudir Santos
Cleonice Lens Bastos
Cleuza Xavier
Cleverton Rossa
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Clovis Farencena
Clovis Ribeiro
Cristian Menezes
Cristian Soares 
Cristian Szavanski
Cristiane Saraiva
Cristiano da Silva Andretta
Cristiano Leal
Cristiano Marion
Cristiano Silveira dos Santos
Daisy Ramos
Dania Mariza Kopp
Daniel Amaral
Daniel Dacas
Daniel Paim
Daniel Tochetto
Daniela Vargas
Darci Roberto Trevisan Fieller
Darciano Dalla Lana
Darlan de oliveira
Darli Krupahtz
Dartanhan Baldez Figueiredo
David Tatto
Débora Aparecida Dias 
Débora Flores
Dévana Patias Silveira
Diego Bacin Raymundo
Diogo Caneda dos Santos
Diogo De Gregori
Dioni Leurri Maciel Alegnanzi
Diovana Dutra
Dirceu Severo Vieira Filho
Edemar Luiz Balbinot
Edemar Stefanello
Edenir Gonçalves da Costa
Eder Duarte de oliveira
Eder Peixoto
Edison de oliveira Souza
Edison Ritter
Edmilson Gabardo
Edson Borba
Edson Luis Balbinot
Eduardo Dantas da Cunha
Eduardo de Assis Brasil Rocha
Eduardo Klumb
Eduardo Leitão Crisóstomo

Eduardo Mendes Klumb
Eduardo Rolim
Eduardo Rupenthal
Elaine Parcianello
Elen Cristina Rodrigues
Eleonora Diefenbach Muller
Elesir Ana 
Elhonara Diniz
Elia Bertoldo
Eliana Berleze
Eliandra Gomes Marques
Eliane Galvão dos Santos
Eliane Saibt
Elias Cezar
Elisandro Roath do Canto
Elisiane Kummer
Elisiane Machado
Elizabeth Flores
Eloisa Abreu
Elton Regis Cordero Spode
Ely Antônio Masic
Ernani Clovis Bulow
Erny Meinhardt Junior
Etermira Santos
Eulália Fin
Evandro zamberlan
Evaniz Terezinha Sanger Druzian
Everton Luiz de Rezende Lucas
Everton Martins
Fabiane Gomes
Fábio Mesquita 
Fábio Porto Alegre
Fábio Vasconcelos
Fábio zulocotto
Fabíola Banderó
Fabrício Basso
Fabrício Xavier
Felipe Panerai Alves
Felipe quevedo Assunção
Felipe Ribeiro
Fernanda Cantarelli
Fernanda Kossman Lopes
Fernando dos Santos Lima
Fernando Floresta
Fernando Moraes
Fernando Sarturi Prass

Filipe Donato
Filipe Mariano da Rocha
Flavi Ferreira Lisboa Filho
Flavia Costa da Silva
Flavia Scherer
Francesc Arechavala
Francis Meri de Pelegrini
Francisco Back
Francisco Burmann
Francisco otavio Rodrigues nunes
Frank Leonardo Casado
Frantiesoli Dimer
Gabriel Desconzi
Gabriela Bauermann
Gaspar Miotto
Gelson Lenhart
Gelson Pedro Satler
Gerson Bianchin
Gerson da Rosa Pereira
Gerson Vargas Peixoto
Getúlio Jorge de Vargas
Giana Friedrich
Giane Disconzi
Gilberto Luiz Storgatto
Gilberto Mezzomo dos Santos
Gilberto Timm Flores
Gilberto Wilges Machado
Gilberto Wrenthowski
Gilmar Desconzi
Gilmar José Lara
Gilson Renato
Gilson Santos
Gilson Tadeu Amaral Piovesan Junior
Giovana de Mello
Giovana Gassen Giehl
Giovane Wickert
Gisele Bauer Mahmud
Gislaine Andrades
Gislaine Kummer
Gleidi Teixeira
Glênio Luiz Picada
Graciela Disconzi
Graziela de oliveira Iop
Grécia Cardoso
Greice Bálsamo
Greice Homrich
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Guilherme de Souza de Abreu
Guilherme Trevisan dos Santos
Gustavo Schneider
Gustavo Segabinazzi Saldanha
Gustavo Verardo
Haydée Schlichting Hostin Lima
Heitor de Souza Peretti
Helen Cabral
Helio Militz
Hélio Radatz
Heloísa Helena Damacena
Hiram nunes
Horizontina Stabel
Hugo Vitor Specht
Iara Druzian
Ibanês Antônio Cervo
Idalina Mirasso
Ilamar Tatti
Ilse Melo
Ione Iub
Ione Lemos
Iraci Magalhães
Iracy da Silva
Irani Ruppolo
Isabel Betty Mejia Costa
Isadora Lopes  
Isadora Raddatz
Isamar Cristina Iop
Isis Samara Ruschel Pasquali
Ismael Alex Pranke
Italice Maut
Ivan Cezimbra
Ivanete Bandeira Tonato
Ivanise Iann de Jesus
Ivo Bertoldo
Ivo Roque Dalla Porta
Ivonete Carvalho
Ivonete Foletto Pedrozo
Izabel Somavilla
Jacques Puntel
Jaime Garcia
Jair Moreira do Carmo
Jairo Libraga
Jairo oliveira
Janaína Volpatto
Jane Felicidade

Janete Basso Vargas
Janice zalamena
Janilse nunes Vasconcelos
Jaqueline Difante
Jaqueline Dutra Brambila
Jaques Jaeger
Jean Carlo Bordin
Jean Diniz
Jean Paul Santos Rocha
Jean Verde Esquil
JeanPier de Vasconcelos Esquia
Jeferson Bernardo Sauer Engelmann
Jeferson de oliveira Miranda
Jéssica Gomes Ferraz
João Carlos Kieling
João Carlos Lemes
João Carlos Provensi
João da Fontoura
João Francisco Souza Machado
João Heitor Macedo
João Jerônimo de Melo Sodré
João Kurtz
João Leopoldo Ritter
João Luiz Roth
João Marcos Adede y Castro
João Ricardo Vargas
João Veigas
João Verci Canabarro
João Veron
Joceane Farencena
Jocele Kantorski
Joise Dorneles
Jonatas Soares
Jonathan Selmem
Jordana  Maria da Pieve
Jorge Bassan
Jorge Luiz Ledur Brito
Jorge Maciel
Jorge Pozzobom
Jorge ubiratan da Silva 
Jorge zymbal
José Amilton Dias
José Antônio Amaral neto
José Antonio Mallmann
José Conceição
José Geraldo ozelame

José Gonçalves de Lima
José Haidar Farret
José Henrique Seabra
José João Canabarro
José Luís Cargnelutti
José Luiz de Lima Viana
José Mariano Ravanelo 
José nilton 
José Pozzobon
José Renato Costa Coelho
José Renê de oliveira
José Roberto Ceolin Epstein
José Romenito de Souza nunes
José Sidinei Santos
José Sidnei Konzgen dos Santos
José Teixeira
Josele nara Delazeri
Josi Aline Munhoz Walter
Juarez Piccini
Juliana de Campos
Juliane dos Santos Pinto
Juliane Fossatti
Juliano Penna Garcia
Juliano Piccoloto
Juliano Soares da Silva
Julio Cesar Rolha
Julio Cezar Bolzan Milesi
Julio Espirito Santo Rocha
Julio Kirchhof
Julio nunes
Julio Rasquin
Julio Silva neto
Junior de Mello
Junior Ivan Bourscheid
Júnior Machnach
Jurema quadros
Jusane Turri
Jussara Borba
Jussara Cabral Cruz
Karine Kochhann Rhoden
Laerte Severo
Laila Fighera Marzall
Lais Coelho Teixeira
Laís Teixeira
Laíse Chaves
Lauren Amorim Pivetta
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Laury Saccol
Leandro Augusto Sassi
Leandro Mello
Leandro Michels
Lelia Toffoli
Lenine de Macedo Maia
Lenir Saccol
Lenita Rozin dos Santos
Leomar Pattes
Leomir Weber
Leomyr Girondi
Leonardo Guedes Martins
Leonardo Kozoroski Veiga
Lessandra Disconzi da Silva
Leticia Viana osório
Lia Fernandes Rosa
Liana Cassol Comassetto
Liane Comassetto
Lidiane Soldatti 
Lilian Kummer
Lilian Wagner
Liliane Espinosa de Mello
Liliane Mello Duarte
Lindomar Rodrigues Jovanovichs
Liris Maria Diefenthaler
Lisandro Ramos Buzz
Lisete Flores Lopes
Lissandro Dorneles Dalla nora 
Loeci Procate
Loraci Flores de Lima
Lorenzo Frazzon 
Lori Lucatelli
Luana Benitez
Luana Clarissa de Paula Bortoluzzi
Luana Grivot
Lucas Devequi Siloti
Lucas Kleinubing Reis
Lucas Rigo
Lucas Saccol
Lucas Veiga Àvila
Luccas Kunzler
Lucia Helena Tambara Richter
Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga
Luciana Belizario
Luciana Soares Meyrer
Luciane de Fátima  Dickel

Luciane Giacomini
Luciano Rozalino
Luciele Leal
Lúcio Gaiger
Luis Antonio Comasetto
Luis Carlos Grassi
Luise Scherer
Luiz Alberto Carvalho Junior
Luiz Alberto Flores
Luiz Antônio Floresta
Luiz Batista Roggia
Luiz Canton
Luiz Carlos Rosa
Luiz Eliton Cordenuzzi
Luiz Fernando Benetti Machado
Luiz Fernando da Rosa Pohlmann
Luiz Fernando Machado
Luiz Fernando Maffini 
Luiz Fernando Pacheco
Luiz Geraldo Cervi
Luíz Gomes
Luiz Gustavo Thomé
Luiz Henrique oliveira
Luiz oneide Gonzatto
Luiz Paulo Magoga Müller
Luiz Pedro Sangoi Londero
Luiz Sergio Real
Luiz Tavella 
Luiz zacarias
Luiza De Rossi
Lurdes Dill
Lutiana olivia Ludwig
Magali Flôres
Magno Garcia
Maiquel Rosauro
Manoel José Becker
Manoel Renato Badke
Manoel Xavier
Mara Matiuzzi Kunzler
Marçal Paim da Rocha
Marcelo Coutinho
Marcelo Elesbão Fontoura
Marcelo Hoss
Marcelo Limana Stangherlin
Marcelo Mendes Arigony
Marcelo Sangoi

Marcelo zappe Bisogno
Marcia Brito de Lima
Marcia da Silva
Marcia Dias Vianna
Marcia Jarczewski 
Marciano Loureiro
Marcio Dorneles
Marcio Dutra
Márcio Rebelatto 
Marco Antônio Azevedo
Marco Aurélio Almeida Medeiros
Marco Polo
Marcos Geovane Berger
Marcos Ramos Vianna
Marcos ugalde Goes
Marcus Vinicius Schreiber
Margarete Chaves
Maria Araci Menezes Padilha
Maria Beatriz oliveira
Maria Catarina Matiuzzi Rodrigues
Maria Catarina Rodrigues
Maria de Lourdes Castro
Maria do Carmo do Canto
Maria Eni Saibt
Maria Isabel Ferigolo Correa
Maria Leopoldina Keller
Maria Linhars
Maria Margarete Vidal da Silva
Maria Regina Conrado
Maria Souza
Mariana Santiago
Mariangela da Silva 
Marielle Pereira Flores
Marilene Moraes Ferreira
Marilia Chartune Teixeira
Marília Teixeira
Mario Cesar da Silva Dutra
Mario Eduardo Santos Martins
Mario Pereira
Marionaldo Ferreira
Marisa de Fátima Moraes
Mariza Alves Freitas
Marlene dos Santos Ribeiro
Marlene Prescher
Marlete Lima
Marli Bambrosio
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Marli Estela Pastorello
Marlon Schirrmann
Marlove Marafiga
Marta Rodrigues da Rocha
Martha Helena Teixeira de Souza
Martin Pasini
Matheus Saldanha Filho
Matias Benno Rempel 
Mauren Pimentel Lima
Mauricio Cordero
Mauricio Duarte de Almeida
Mauricio Mezzomo
Máximo Trevisan
Maycon Machado da Silva
Maykell Costa
Micaele Dias
Michele Benetti Leite
Michele Segalla
Michele Vargas Antonello
Micheline naissinger
Milton Luiz Rostirolla
Miriane Fonseca
Moacir da Rosa Alves 
Moacir da Silva
Moacir Flores
Moisés Tancredo
Monte Alverne Sampaio
Mosar da Costa
Mozart Guedes
Murilo Cervi
naban Samhan
nabor Silva Ribeiro
nadianna Rosa Marques
nadir Ferraz Carvalho
nara Ivone Leal de Brum
natanael Claudino
nathale Koetzig
neiva Cantarelli
neiva de Matos Mello
nelci Procópio
nelso nascimento
nelson Coelho
nery Castilhos Ruiz
neusa Lemos
nilton Barboza
nilva dos Santos Sousa

nilza zampieri
noemia Vera Kurtz
norma Moesch
norma Rolim
norma Saldanha Parmeggiani
nubia Ceres Caceres
ocir Londero
odilo Marion
odimara Marion
oldemar Streck
olivo Schirmer
oneide Serro
ony Lacerda da Silva
oscar Daniel Morales
oscar de oliveira Ramos neto
oscar Freitas Junior
osni Tadeu Lopes
otalice Souza Martins
Pablo Flores
Pablo Pippi
Paola nicola Corrêa
Paola Richter Londero
Pascoal José Marion Filho
Patrícia Ennes de Lima
Patrícia Simonian
Paula nieli Cardoso
Paulina Laes
Paulinho negrini
Paulo Chaves
Paulo Jorge Sarkis
Paulo Ramires Del Fabro
Paulo Roberto de Almeida da Rosa
Paulo Roberto Genro
Paulo Roberto Rodrigues
Paulo Rogério Brondani
Paulo Rosado
Paulo Schuster 
Paulo Weschenfelder
Pedro Celso
Pedro Cezar Saccol Filho
Pedro Trindade
Peterson dos Santos
Piero Ereno
Priscila Belchor Cauduro
Priscila Milani
Priscila Terra quesada

Rafael Alessi
Rafael Bertagnoli
Rafael Egídio Ruviaro
Rafael Farret
Rainer oscar Muller
Raquel Kummer
Raul Vilaverde
Regina Biacchi Emanuelli
Regina Helena
Regis Souza
Rejane Freo Dias
Rejane zanini
Renato Berleze Stefano
Renato Brunet
Ricardo Agendes
Ricardo Blattes
Ricardo Brener Diaz
Ricardo Lameira
Ricardo zolin Tier
Rina Vichara Berro
Rita Leal
Robertinho Luiz Meneghetti
Roberto Bichueti
Roberto Bolsson 
Roberto da Costa
Roberval Bresolin
Rodéber nehans
Rodimar Dall Agnol
Rodrigo Alves Kunzler
Rodrigo de Lima dos Santos
Rodrigo Décimo
Rodrigo Menna Barreto
Rodrigo Vitor Kogik Gottfried
Roger Schlossmacker Fumagalli
Rogerio Assis Brasil
Rogier Menezes
Rômulo Vieira 
Ronalda Maria de Castro
Ronaldo Fontoura
Rosa Libana de Moura 
Rosa Tatto
Rosalina de David Danieli
Rosana Franco Trevisan
Rosangela Both 
Rosani Helena Henz Raimundo
Rose Carneiro
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Rosimar dos Santos
Rosimara Piovezan
Rubens da Silva Rodrigues
Rubens Fogaça
Rudimar Cardoso
Ruth Pereyron
Ruy Giffoni
Sabrina Cantarelli Almeida 
Sabrina Caon Duarte
Sandra Rebelato
Sandra Suzana Maximowitz Sile
Sandro Meinerz
Santos Viana
Sara Ceron Hentges
Savio Daubermann
Selena Dutra Michel
Sergio Antonio Martini
Sergio Henrique Bittencourt
Sergio Lima de oliveira
Sergio Luiz Jahn
Sergio Renato de Freitas
Sergio Rossato
Sérgio Westphalen Etchegoyen
Sheila Comiran
Sidenir Cardoso de oliveira
Silvana Costa Beber Guerino
Silvana Millani
Silvani Monteiro Sathres
Silvanna Lodi
Silvia Beatriz Borges da Silva
Silvia Buss
Silvia Iersen
Silvio dos Santos
Silvio Souza
Simone da Silva
Solange Maria Ferraz 
Sônia de Avila Botton
Sonia Regina Gentile
Sonia Rejane Machado
Souvenir Torres Machado
Stephanie Ceretta
Susane Weschenfelder
Taciane Moro Souza
Taeline Mueller
Taiana Poerschke Damo
Taísa Goetz Brand

Taíse Freitas Ilha
Talita Heck Medeiros
Tânia Dutra Silveira
Tania Mayer
Tania Stefanello
Tarso Castro
Tatiane Reis
Teilor Pinto Valles
Tereza da Rocha
Terezinha Cleoni Dalmolin
Terezinha de Campos
Terezinha Maria Dambrosio
Terezinha Sallet Ruzzarin
Thaís Viero Bezena
Thaise Trindade
Thiago Alves Luiz
Tiago Conceição
Tiago Haubold
Tiago Volkmer 
Valdir Jungs
Valéria Robinson
Valmir Beltrame
Valserina Maria Bulegon Gassen
Valter de Frot
Valter Farent
Valter Londero
Valter Silveira de Freitas
Vanderlei Martins
Vanderlei Senna
Vanessa Baccin
Vanessa Medianeira da Silva Flores
Vanessa Pelizzaro
Vania Antunes
Vania Medianeira Costa
Vanílson Silveira
Vanina Degrandi
Vera de Freitas
Vera Fátima Pires Tólio
Vera Guedes Simon
Verlei oliveira dos Santos
Verônica David Antônio
Veronica Holtermann
Veronica Pinto
Vicente Luiz naidon
Victor Centeno
Victor da Conceição neto

Victorino Saccol
Victorio Venturini
Vilmar Bagetti
Vilmar Silveira de Freitas
Vilmar Teixeira Linhares
Vilson Pereira Dias
Vilson Marcimino Serro
Vinicius Stein Dani
Vitor Bolzan
Vitor Dornelles
Vitor Francisco Schuch Junior
Vitor Hugo do Amaral
Wagner Luiz Soares Hamester
Wagner Sarmento Lecomte 
Walter Jobim neto
Werner Rempel
Willian Correia
Wilmar Braunstein
Wladimir Comassetto
Xavier Sanyer
Ximeno Pacheco
zeni Gonçalves
zeni Lopes
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13ª Região Tradicionalista do Rio Grande do Sul

3ª DE  Divisão do Exército

4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

4º Comando Regional de Bombeiros

8ª CRE  Coordenadoria Regional de Educação do Estado do Rio Grande do Sul

AASM  Associação dos Arrozeiros de Santa Maria

ACI de Júlio de Castilhos  Associação de Comércio e Indústria

ACLIMA  Associação Cluster de Indústrias de Meio Ambiente do Pais Basco

ADCE  Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Santa Maria

ADESM  Agência de Desenvolvimento de Santa Maria

ADV  Associação Distrito Vivo

AEAD  Associação de Estudantes de Administração

AHTuRR  Associação de Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens e Turismo de 
Santa Maria

AIESEC  Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais

AJESM  Associação dos Jovens Empreendedores de Santa Maria

AMARquIST  Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Santa Maria

AMF  Antonio Meneghetti Faculdade

APISMAR  Associação de Apicultores de Santa Maria

APuSM  Associação dos Professores universitários de Santa Maria 

Arranjo Produtivo Local Metal Mecânico (Metal Centro)

Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CentroSoftware)

ASAFE  Associação Serrana de Agricultores Familiares de São Martinho da Serra

ASCAR/RS  Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural

ASJ  Associação do Senhor Jesus

ASMAR  Associação de Selecionadores de Material Reciclável

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Associação Colibri

Associação Comunitária nossa Senhora de Lourdes

Associação de Moradores do Parque Pinheiro Machado

reLAção De entIDADes 
pArtICIpAntes
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Associação de Moradores da Vila Rossi

Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio

Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul

Associação dos Veículos de Comunicação de Santa Maria

Associação Italiana de Santa Maria

Associação Parque Tecnológico de Santa Maria  Santa Maria Tecnoparque

Associação Rural de Santa Maria

ATu  Associação dos Transportadores urbanos de Santa Maria

AVoC/BR  Associação de Voluntários com Cães de Busca e Resgate do Brasil

Banco da Esperança

BASM  Base Aérea de Santa Maria

Brigada Militar

CACISM  Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria

Caixa Econômica Federal

Câmara dos Deputados

CAPS Prado Veppo  Centro de Atenção Psicosocial

Casa de Cultura

Casa do Poeta de Santa Maria

CDL  Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria

Centro Educação Infantil Casa da Criança

CILAn  Centro de Integração LatinoAmericana 

CInEST  Cinema Estudantil

Clube Recreativo Dores

CMC  Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria

CMESM  Conselho Municipal de Educação de Santa Maria

CMS  Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria

CMVSM  Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

CoDESMA  Conselho Municipal de Desenvolvimento de Santa Maria

CoMDEC  Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Santa Maria

CoMEn  Conselho Municipal de Entorpecentes de Santa Maria

Comissão Pastoral da Terra

Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Vacacaí e VacacaíMirim

Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos
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ConDEMA  Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria

Conselho Local de Saúde Região oeste

Conselho Municipal de Economia Solidária

Conselho Regional de Gestão Empresarial

CoonESM  Cooperativa AfroBrasileira

CooPAVER  Cooperativa de Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários  
de Santa Maria

Coopercedro  Cooperativa Central de Desenvolvimento Rural

CooPisCentro  Cooperativa dos Piscicultores da Região Centro

Coordenadoria Regional de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul

CoREDE Central  Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Centro

CoRSAn  Companhia Riograndense de Saneamento

CREA  Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

CRESoL  Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária

Cruz Vermelha Brasileira

CTISM  Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

EMAET  Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan

EMAI  Escola Municipal Aprendizagem Industrial

EMATER  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Escola Antônio Francisco Lisbôa

Escola Estadual de Educação Básica Margarida Lopes

Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Lauda

Escola Estadual de Ensino Médio Princesa Isabel

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha 

Escola Estadual de Ensino Médio Walter Jobim

Escola Estadual Dr. Reinaldo Fernando Coser

Escola Estadual Ensino Fundamental Érico Veríssimo

Escola Estadual Ensino Médio Cilon Rosa

Escola Marista Santa Marta

Escola Municipal de Educação Infantil  João Franciscatto

Escola Municipal de Educação Infantil Aracy T. Cáurio

Escola Municipal de Educação Infantil Ida Fiori Druck
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Escola Municipal de Educação Infantil Montanha Russa

Escola Municipal de Educação Infantil nossa Senhora da Conceição

Escola Municipal de Ensino Fundamental CAIC Luizinho de Grandi

Escola Municipal de Ensino Fundamental Chácara das Flores

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis

Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias

Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio do Canto

Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourenço Dalla Corte

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Kunz

Escola Municipal de Ensino Fundamental Rejane Garcia Gervini

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena

Espaço Cultural Victorio Faccin

Estação Cinema

FADISMA  Faculdade de Direito de Santa Maria 

FASE  Fundação de Atendimento SócioEducativo

FEPAGRo  Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

FEPAM  Fundação Estadual de Proteção Ambiental

FISMA  Faculdade Integrada de Santa Maria

Fórum das Entidades Culturais de Santa Maria

Fórum de Entidades Empresariais de Santa Maria

Fórum Regional de Turismo

Fundação Moã

FunDAE  Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento 
e o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura

GAPIn  Grupo de Apoio aos Povos Indígenas

Gaudérios do Asfalto

GBS  Grupo Bandeirantes da Serra

HBM  Hospital da Brigada Militar de Santa Maria

HCAA  Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis

IFF  Instituto Federal Farroupilha

Incubadora Tecnológica do Centro universitário Franciscano
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InDuVEST  Rede das Indústrias de Confecção de Santa Maria

InPE  Instituto nacional de Pesquisas Especiais

Instituto Riograndense de Defesa do Contribuinte

IPLAn  Instituto de Planejamento de Santa Maria

IRGA  Instituto Rio Grandense do Arroz

ITSM  Incubadora Tecnológica de Santa Maria 

Jornal A Razão

Jornal Diário de Santa Maria

Junior Achievement

Justiça Estadual

Justiça Federal

Ministério da Agricultura 

Ministério Público Estadual

Museu Treze de Maio

neejacp  nucleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos Julieta Balestro

nEPI/AGDI  núcleo de Extensão Produtiva e Inovação/Agência Gaúcha 
de Desenvolvimento e Promoção do Investimento

nIT  núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da uFSM

objetiva Jr  Empresa Júnior do Curso de Administração da uFSM

ong Piazito Arte Cultura

oSSM  orquestra Sinfônica de Santa Maria

Partidos Políticos

Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul

Polícia Civil

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Polo RS  Agência de Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires

Presídio Regional de Santa Maria

PRoCon  Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 

Projetar  Empresa Júnior de Desenho Industrial da uFSM

Projeto Associativismo Palotti
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Projeto Esperança/Cooesperança

RECID  Rede de Educação Cidadã

Rede Arrozeiras do Sul  Associação das Indústrias de Beneficiamento de Arroz

Rede ECoJuS  Associação Brasileira de Empreendimentos da Economia Solidária 
e Agricultura Familiar

Santa Maria Vídeo e Cinema

SCIT  Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do RS

SDR  Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural  Regional Centro

SEAPA  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

SEASM  Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria

SEBRAE  Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas

Secretária de Município da Cultura da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Projetos

Estratégicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria

Secretaria de Município de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Finanças da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Infraestrutura, obras e Serviços da Prefeitura Municipal 
de Santa Maria

Secretaria de Município de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Mobilidade urbana da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Município de Turismo da Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria Extraordinária de Relações de Governo e Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria

SEnAC  Serviço nacional de Aprendizagem Comercial

SEnAI  Serviço nacional de Aprendizagem Industrial

SEnAR  Serviço nacional de Aprendizagem Rural

SEPRoRGS  Sindicato Patronal das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul

SESC  Serviço Social do Comércio
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SEST/SEnAT  Serviço Social do Transporte e o Serviço nacional de Aprendizagem 
do Transporte

SHRBS  Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Santa Maria

SIM  Sistema Integrado Municipal

SIMMMAE  Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Santa Maria

SInCoR  Sindicato dos Corretores de Santa Maria

Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria

Sindicato Rural de Santa Maria

SInDILoJAS  Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria

SInDIMoToS  Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos utilitários com 
Duas e Três Rodas de Santa Maria e Região

SInDISAMA  Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Santa Maria 

SInDITAXI  Sindicato dos Taxistas de Santa Maria 

SInDuSCon  Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria 

SMM  Sistema Municipal de Museus de Santa Maria

Sociedade Vicente Pallotti

SuSEPE  Superintendência dos Serviços Penitenciários 

Theatro Treze de Maio

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul  Central 

uAC  união das Associações Comunitárias de Santa Maria

uFE  união Fraternal Espirita

uFRGS  universidade Federal do Rio Grande do Sul

uFSM  universidade Federal de Santa Maria

uLBRA  universidade Luterana do Brasil

unIFRA  Centro universitário Franciscano
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CoMponentes DA ADesM
no perÍoDo De

eLABorAção Do peD-sM

ASSoCIADoS FunDADoRES E MAnTEnEDoRES

Adacort Comércio de Cortinas Ltda.
Agrimec Agro Industrial e Mecânica Ltda.
Anderson Taschetto
Augusto Cesar Mânica
BK Construções Ltda.
CACISM  Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria
CoTREL Terraplenagem e Pavimentações Ltda.
CDL  Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria
Centro de Formação de Condutores Viacentro Ltda.
CVI  Refrigerantes Ltda.
Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda.
EMP Participações S/A
Eny Comércio de Calçados Ltda.
Estação Rodoviária de Santa Maria
Fertilizantes Multifértil Indústria e Comércio Ltda.
Fz Construções, Comércio e Transporte Ltda.
HCAA  Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo
ICARDIo  Instituto Cardiovascular
Impacto Contabilidade e Planejamento Tributário Ltda.
KMW do Brasil Sistemas Militares Ltda.
Libraga Brandão & Cia Ltda.
Mega Suprimentos e Informática Ltda.
Pampeiro  Caminhões e Peças Ltda.
Pampeiro S/A  Comércio de Automóveis
Paulo de Tarso Costabeber
Planalto Transportes Ltda.
Prefeitura Municipal de Santa Maria
RCC Drogarias e Farmácias Ltda. • Reni Farmácias
Rodoauto Comércio de Pneus Ltda.
Seleta  Indústria, Comércio e Serviços de Concretagem Ltda.
SR Engenharia Industrial Ltda.
Superauto Comércio de Veículos Ltda.
Trevisan Comércio e Importação Ltda.
uglione Comércio de Veículos
unIMED Santa Maria  Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda.
Vilson Marcimino Serro
Walter Beltrame e Cia Ltda.
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Adriano Ambros
Aimara Bolsi
Alcione Claro
Augusto Cesar Mânica
Carla Raquel De Gregori
Carlos Alberto Soares
Carmen Luiza Manhago Serro
Christhian Cunha
Cristiano Leal
Daniel Paim
Eduardo Rolim
Elizabeth Flores
Felipe Panerai Alves
Flavia Costa da Silva
Gilberto Storgatto
Gilson Tadeu Piovezan Junior
Hiram nunes
Ismael Alex Pranke
Ivo Bertoldo
Jaime Machado Garcia
Jeferson Bernardo Sauer Engelmann
Jeferson de oliveira Miranda
João Marcos Adede y Castro
José Antonio Mallmann
José Henrique Seabra
José Mariano Ravanelo 
Juarez Piccini
Julio Kirchhof
Leonardo Veiga
Lissandro Dorneles Dalla nora 

Luana Clarissa de Paula Bortoluzzi
Luiz Eliton Cordenuzzi
Luiz Fernando Benetti Machado
Luiz Pedro Sangoi Londero
Lurdes Dill
Marcelo Mendes Arigony
Marcos ugalde de Goes
Marilia Chartune
Máximo Trevisan
Moacir da Rosa Alves 
Mosar da Costa
norma Saldanha Parmeggiani
Patrícia Ennes de Lima
Regina Biacchi Emanuelli
Roberto Bolsson 
Rodrigo Décimo
Rosa Libana de Moura 
Ruth Pereyron
Ruy Giffoni
Sandra Rebelato
Savio Daubermann
Sergio Antonio Martini
Sérgio Luiz Jahn
Sergio Renato de Freitas
Sheila Comiran
Souvenir Torres Machado
Tatiane Reis
Valmir Beltrame
Vania Antunes

ASSoCIADoS CoLABoRADoRES
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ConSELHo SuPERIoR DA ADESM

Prefeito Municipal de Santa Maria, Cezar Augusto Schirmer
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Marcelo Bisogno
Deputado Federal Paulo Pimenta
Deputado Estadual Jorge Pozzobom
Deputado Estadual Valdeci de oliveira
Prefeito Presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Centro, Prefeito
de Santiago, Julio Cesar Ruivo
Reitor de uFSM, Felipe Martins Müller
Reitora da unIFRA, Ir. Iraní Rupolo
Diretor da uLBRA/SM, Augusto Frederico Kirchhein
Presidente da CACISM, Luiz Fernando Pacheco
Presidente da AJESM, Andrei de Lacerda nunes
Presidente da Associação Parque Tecnológico de Santa Maria, nilza zampieri
Comandante da 3ª Divisão de Exército em Santa Maria, Gen. Div. Geraldo Antônio 
Miotto
Comandante da Base Aérea de Santa Maria, Cel. Av. David Almeida Alcoforado
Comandante Regional de Policiamento ostensivo em Santa Maria, Cel. Jaime 
Machado Garcia
Coordenador da uAC, Rodrigo dos Santos
Presidente do CoREDE Central, Antônio Carlos Saran Jordão
Representantes dos Associados Fundadores:
Carlos Costabeber, odilo Marion, Jorge Alberto Lorentz Aita
e Augusto Cesar Mânica
Representantes dos Associados Colaboradores: José Antonio Mallmann
e Leonardo K. Veiga

InTEGRARAM o ConSELHo SuPERIoR DA ADESM
no PERÍoDo DE ELABoRAção Do PED-SM

ExPresidentes da Câmara Municipal de Vereadores: Sandra Rebelato e Manoel Re
nato Teles Badke 
ExPrefeito Presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Centro, João Vestena;
ExPresidente da CACISM, Paulo Roberto Abelin Ceccim
ExPresidente da AJESM, Andrewes Pozeczek Koltermann
ExPresidente da Associação Parque Tecnológico de Santa Maria, Elton Regis Cor
dero Spode
ExComandante da 3ª Divisão de Exército em Santa Maria, Gen. Div. Sérgio
Westphalen Etchegoyen;
ExComandante da Base Aérea de Santa Maria, Cel. Av. Eduardo Rupenthal;
ExComandante Regional de Policiamento ostensivo em Santa Maria, Wladimir Co
masseto;
ExCoordenador da uAC, Adelar Vargas;
Associado Fundador: ocir Londero
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ConSELHo FISCAL

Rafael Cechella Isaia, Artur Vontobel, e Julio Kirchhof.

DIREToRIA DA ADESM

Carlos Alberto Robinson
Carlos Farias
Cezar Augusto Gehm Filho
Claudio Emanuelli
Cristiano Silveira dos Santos
Daniel Pereyron
Jaques Jaeger

Antônio Cândido Ribeiro
Cezar Augusto Gehm
Fábio Muller
Julio Rasquin
Julio Silva neto

Lissandro Buss
Mara Matiuzzi Kunzler
Rodrigo Décimo
Santos Viana
Sergio Luiz Jahn
Vilson Marcimino Serro

Luiz Alberto Flôres
Mauro Luiz Cervi
Rogério Assis Brasil
Valserina Maria Bulegon Gassen

InTEGRARAM A DIREToRIA DA ADESM
no PERÍoDo DE ELABoRAção Do PED-SM

EquIPE EXECuTIVA

Superintendente Executivo: Diogo De Gregori 
Coordenador técnico: Gustavo Segabinazzi Saldanha 
Assessora Administrativo Financeiro: Jaqueline Dutra Brambila 
Assessora técnica: Valeria Cristina Paredes Robinson 
Assessora de Comunicação: Marielle Pereira Flôres
Auxiliar Administrativo/Financeiro: Silvanna Lodi
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