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LEI Nº 1.476, DE 04 DE MAIO DE 2018. 

 

 

 Aprova o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural – 2017/2027 

 

O Prefeito Municipal. 

Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Nova 

Ramada/RS, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento rural 

sustentável do município de Nova Ramada. 

           Art. 2º O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Nova Ramada, é constante do 

anexo I, que faz parte integrante da presente Lei. 

            Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 NOVA RAMADA/RS, 04 de Maio de 2018. 

                                          

                                                                          Marcus Jair Bandeira 
                                                                                                            Prefeito 

 

 

 

                   Registre-se e Publique-se.    
                                                                                
                          Marinez de Lima Rubert                                                                 

             Secretária Municipal de Administração 
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APRESENTAÇÃO 
 
O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR) é um documento que tem por objetivo 
diagnosticar o meio rural e delinear as diretrizes de trabalho com base em um conjunto de iniciativas 
implantadas pelo poder público municipal e por instituições e organizações parceiras, no sentido de 
orientar e promover o desenvolvimento rural sustentável no município.  É um documento de 
utilidade pública que deve subsidiar e direcionar todas as políticas públicas e programas de âmbito 
rural fomentadas pelo Município, no período de dez anos, visando garantir aspectos sociais, 
ambientais, econômicos e culturais.   
A implantação está estruturada nas ações já desempenhadas pelo poder público e outras que serão 
desenvolvidas a partir de demandas observadas no meio rural.   
Para o desenvolvimento do PMDR se faz necessário a intersetorialidade, pois ações aplicadas por 
Secretarias parceiras aprimoram o plano no sentido de dar todas as condições necessárias para uma 
vida digna no meio rural, como serviços públicos de saúde, educação, assistência social, segurança 
pública, obras, esporte e cultura. O plano foi elaborado por profissionais da Secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente, com apoio da EMATER/ASCAR e membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural (COMUDER).   
Para a elaboração deste plano foram realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo e 
levantamento de dados com a população. Além disso, foram realizadas reuniões de trabalho com 
Poder Executivo, Poder Legislativo, Conselhos Municipais de diferentes Secretarias e sociedade civil. 
Por fim, o plano deverá ser aprovado através de Audiência Pública.  
O Plano aqui apresentado representa uma intenção da sociedade de promover o desenvolvimento 
rural, no entanto, é necessário o envolvimento de todos para que essa intenção possa se transformar 
em realização. 

     
1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR) constitui instrumentos fundamentais, 
utilizados pelos Municípios, Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (COMUDER) e pela 
sociedade de maneira geral, onde são integradas ações de assistência técnica, pesquisa, treinamento 
e infraestrutura, de forma descentralizada. Dada a respectiva importância para o setor rural, 
demonstrada ao longo dos anos, os planos passaram a ser obrigatórios a partir da promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil (Constituição Federal, de 5 de outubro de  1988).  
Além disso, temos Lei que dispõe sobre a Política Agrícola (Lei nº. 8.171, de 17 de janeiro de 1991), 
Lei autodenominada Estatuto da Cidade (lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001), e mais recentemente 
a Portaria do MAPA (Portaria nº. 415, de 15 de fevereiro de 2017). Essa prática reforça o estímulo à 
elaboração de planos agrícolas municipais, direcionando as políticas públicas para o espaço rural. O 
Município de Nova Ramada visa utilizar o PMDR como um dos principais instrumentos para estimular 
a articulação e a participação das forças locais ligadas ao meio rural, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento local de maneira sustentável. 
O plano tem como premissa a sua inserção no modelo de gestão e execução da administração 
municipal que busca a interface entre os órgãos municipais e entidades parceiras, objetivando a 
sinergia de ações e resultados com o melhor uso dos recursos humanos e financeiros. 
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Ressalta – se ainda, que o PMDR apresenta como uma de suas premissas o constante diálogo com 
todos os atores envolvidos, o que o torna flexível e sempre atualizado, a fim de buscar atender as 
necessidades de toda a municipalidade, uma vez que a concepção de desenvolvimento sustentável 
pressupõe que toda a população territorial seja beneficiária do Plano, na medida em que todos os 
setores da sociedade passam a compartilhar da melhoria da qualidade de vida, do crescimento 
econômico gerador de empregos e de melhor distribuição de renda, da utilização de tecnologia 
adequada à preservação de um meio ambiente permanentemente saudável e compatível com a 
cultura regional e a melhoria das relações sociais e político-institucionais. 
 
2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
2.1.  Histórico 
 
A área do Município de Nova Ramada compreende os distritos de Pinhal e Barro Preto que 
pertenciam ao Município de Ajuricaba. Inicialmente, eram ocupadas por indígenas Kaingang e 
Guaranis, isto até por volta do início do século XIX. Aos poucos, foram chegando imigrantes 
(portugueses e africanos) que logo desencadearam um processo de legalização de extensas áreas, 
cuja ocupação se deu a partir de 1900.    
Um fato marcante para o Município foi a Coluna Prestes, um movimento político-militar de origem 
tenentista, que entre 1925 e 1927 se estendeu pelo interior do país pregando reformas políticas e 
sociais e combatendo então o Presidente Arthur Bernardes e posteriormente Washington Luís.  Foi 
um dos combates mais sangrentos e reconhecidos da história da revolução, que deixou um saldo 
aproximado de 70 mortos.  A grande batalha “o Combate da Ramada” ocorreu em 3 de Janeiro de 
1925, nas proximidades de Esquina Umbu, local onde está localizado o monumento histórico em 
homenagem aqueles que ali lutaram e morreram.  O monumento, hoje considerado um ponto 
turístico da região, encontra-se a 12 km da sede municipal.  
Inicialmente eram localidades Barro Preto e Ramada, com várias localidades interioranas, na qual 
com a emancipação passou a denominar-se "Nova Ramada". O nome de Nova Ramada surgiu do 
acordo entre a população da vila Barro Preto e Pinhal, onde desde a década de 1920, girava em torno 
da palavra RAMADA, que significa “cobertura ou sombreamento por folhagens verdes”, onde a 
população se encontrava para realizar festejos populares. Além dos Bairros Barro Preto e Pinhal, 
também fazem parte do município as localidades de Timbozal, Formigueiro, Esquina Umbu, 
Pranchada, Madeireira, Assis Brasil, Monte Alvão, Primeiro de Maio, Passo da Cachoeira e Macieira. 
Na data de 28 de dezembro de 1995, o governador Antônio Brito, assinou a Lei de Emancipação Nº 
10.652, sendo que a instalação oficial do novo Município aconteceu em 1º de janeiro de 1997, com 
população de 2.866 habitantes e área de 257 Km². As principais etnias que ocupam o município são a 
alemã, a italiana, a austríaca, a polonesa, a afro e a indígena, cada uma contribuindo para a formação 
cultural diversificada do município. 
 
2.2.  Aspectos Físicos e Geográficos 

 
O município de Nova Ramada está situado na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
possui  uma  área  total  de  254,755 km²,  e situa-se num ponto bastante elevado do  Planalto  Médio  
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuricaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaingang
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaranis
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brito
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
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(Figura 1) com uma altitude média de 511 metros. Limita-se, ao norte, com Santo Augusto; ao sul, 
com Ajuricaba; a leste, com Condor, e a oeste, faz divisa com Chiapetta e Ijuí (LORENZONI, 2004), 
(Figura2). 
Segundo o Plano Ambiental Municipal (2008), o município está localizado na microrregião Noroeste 
Colonial, entre as coordenadas 28,1° de latitude Sul e 53,7° de longitude Oeste. Distante 450 km da 
capital gaúcha. As principais vias de acesso ao Município são a RS 155 e RS 514, porém o Município 
não conta ainda com acesso asfáltico. As estradas de responsabilidade do Município somam mais de 
800 km de extensão. As principais vias de acesso às comunidades são calçadas ou encascalhadas, e 
sua trafegabilidade normalmente são boas durante o ano todo. A área do município compreende os 
distritos de Pinhal e Barro Preto que pertenciam ao município de Ajuricaba, contando ainda com as 
localidades de Timbozal, Assis Brasil, Esquina Bom Sucesso, Esquina Umbu, Formigueiro, Macieira, 
Madeireira, Monte Alvão, Passo da Cachoeira, Pranchada, Primeiro de Maio e Rincão dos Paiva. 

 
Figura 1: Localização do município de Nova Ramada no Estado do RS. 
Fonte: Unijuí 
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2.2.1.Geologia 

 
O município de Nova Ramada está situado na Formação Serra Geral cujas rochas apresentam 
importância econômica,  pois,  podem ser utilizado amplamente na  construção civil,  como agregado  
(brita), ou também como paralelepípedo para a pavimentação de rodovias. No domínio morfo-
estrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, o município está inserido na Região 
Geomorfológica do Planalto das Araucárias, na Unidade Geomorfológica do Planalto de Santo Ângelo 
(IBGE, 1986). As formas de relevo são bastante homogêneas retratadas de modo geral por colinas 
suaves, bem arredondadas, regionalmente conhecidas por coxilhas, esculpidas em rochas vulcânicas 
básicas de Formação Serra Geral. Na análise do relevo pode-se constatar um declive geral do leste 
para o oeste, consequência da estrutura do próprio derrame basáltico, com altitudes máximas de 
630 metros e mínima de 470 metros.  Localmente há cicatrizes de movimentos de massa, sulcos, 
ravinas, voçorocas e processos de erosão acelerada. Nas áreas com declividades capazes de, em solo 
nu, acelerar os processos erosivos sejam os laminares ou lineares, até então protegidos pela 
vegetação nativa, os agricultores, tentam controlar essa erosão através de práticas agrícolas como 
curvas de nível e sistema de plantio direto.  
O sistema de classificação dos solos baseia-se em características da origem dos solos e propriedades 
relativas ao processo natural de formação do solo (material, tempo, clima, atividade biológica etc.).  
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SBCS) (EMBRAPA, 1999), o solo 
característico de Nova Ramada é classificado como Santo Ângelo (Latossolo Vermelho Típico 
Distroférrico) e Charrua (Neossolo Regolítico Eutrófico).  
– Latossolo Vermelho Típico Distroférico (Santo Ângelo): apresenta relevo levemente ondulado, 
textura argilosa. Seu substrato é o basalto, um solo profundo, bem drenado, de coloração vermelha 
escura, desenvolvido a partir de rochas eruptivas básicas. Possui mais de 60% de argila e menos de 
10% de areia. Os perfis são muito homogêneos, não apresentando diferenciação nítida entre os 
horizontes. Apresenta baixa fertilidade natural e problemas de toxidez de manganês; ótimas 
condições para o desenvolvimento de uma agricultura racional e mecanizada, representando 88% da 
área rural do município. 
– Neossolo Regolítico Eutrófico (Charrua): apresenta textura média, relevo montanhoso, substrato 
basalto amigdaloide. Solo ligeiramente ácido a neutro, com elevados teores de cálcio, magnésio e 
potássio, e sem problemas de alumínio trocável. O teor de matéria orgânica varia de médio a alto. O 
fósforo disponível é muito baixo. Associado a esse solo, ocorrem perfis de solo siríaco. É um solo 
susceptível à erosão devido à ondulação, apresentando limitação à mecanização, por ser raso e 
apresentar muita pedregosidade. Sua melhor utilização seria para culturas permanentes e 
reflorestamento, representa 12% da área rural do município. Parte do solo do município tem pouca 
profundidade e, aliada à acentuada declividade das zonas de ocorrência, ocorre uma limitação na 
mecanização. Por outro lado, tais solos apresentam boa fertilidade natural. Foram, por isso, os 
primeiros a serem ocupados e também os mais valorizados para o uso agrícola até a generalização da 
mecanização e do uso dos insumos químicos no município (LORENZONI, 2004). Atualmente, quase a 
totalidade do solo rural encontra-se cultivado com culturas anuais de inverno e de verão, como soja, 
trigo, milho, aveia, e outras. O restante distribui-se entre pecuária, matas naturais, matas artificiais, 
açudes, banhados e áreas inaproveitáveis. 
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Figura 2: Mapa de localização do Município em relação aos principais municípios da Região e as 

localidades/distritos que fazem parte do município de Nova Ramada, RS (2009-2010). 

Fonte: Globo Universo Mapas - Três de Maio-RS.  

Elaboração: Técnico em informática Michel de Almeida. 

 

  
2.2.2. Distribuição geográfica de ocupação do solo 
 
Segundo De Conti e Gelain (2004), as transformações ocorridas na paisagem do território atualmente 
pertencente ao município de Nova Ramada permitem caracterizar duas regiões essencialmente 
distintas do ponto de vista da problemática do desenvolvimento agrícola do município, conforme 
pode ser visualizado na Figura 3. Tal caracterização foi realizada por meio da leitura da paisagem e 
levou em consideração indicadores ecológicos, técnicos e socioeconômicos, tais como tipo de solo, 
relevo, hidrografia, vegetação, culturas e criações, infraestrutura, densidade demográfica, grau de 
capitalização dos agricultores e indicativos da estrutura fundiária. 
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Figura 3: Localização das microrregiões da mata e do campo no município de Ramada, RS. 

Fonte: Unijuí. 

 
Caracterizada como microrregião da Mata e do Campo, essas estruturas fundiárias possuem 
características distintas no que se refere à vegetação, solo, culturas, entre outras. A partir da 
delimitação e caracterização das microrregiões, procurou-se caracterizar o processo de 
transformação e diferenciação geográfica, técnica e socioeconômica da agricultura do município. 
A microrregião da antiga Mata (zona colonial) compõe-se de pequenas propriedades rurais, solo 
argiloso, relevo ondulado, com pequenos cursos de água distribuídos na região. A região é 
constituída basicamente por matas com o cultivo de eucalipto em pequenas áreas. As principais 
culturas cultivadas são a soja, o milho, aveia, pastagens e hortigranjeiros. A pecuária é formada pela 
criação de gado leiteiro, suinocultura e piscicultura. As casas são antigas e de madeira, com algumas 
de alvenaria. Parte dos galpões é velho e de madeira. Os chiqueiros são seminovos e em bom estado. 
A malha viária está em estado regular a bom. A energia elétrica está presente em todas as 
propriedades, assim como há poços artesianos e abastecedouros comunitários. O grau de 
capitalização do agricultor é baixo, alguns com reduzida mecanização e infraestrutura antiga.  
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Por outro lado, a microrregião do antigo Campo (zona campestre) é composta por 
propriedades mais distantes e maiores, solo latossolo profundo (argiloso), relevo suavemente 
ondulado, com pequenos cursos d’água distribuídos na região.   Essas  áreas  contemplam  pequenos  
capões  com mata nativa, típica de campo, havendo pequenas áreas de eucalipto. As principais 
culturas são a soja, milho, trigo e aveia; as principais criações são o gado de corte e a piscicultura. A 
infraestrutura da região é composta basicamente por casas de alvenaria em bom estado, com a 
presença de galpões e silos seminovos. A malha viária está em boas condições, com energia elétrica 
em todas as localidades, assim como poços artesianos e fontes para abastecimento comunitário. A 
densidade demográfica é baixa, e o indicativo de capitalização é maior do que a da região da Mata, 
com maior mecanização. 
 
2.2.3. Hidrologia 

 
O território do RS é formado por três grandes regiões hidrográficas: a Região Hidrográfica do 
Uruguai, a qual faz parte da Bacia do Rio do Prata e abrange cerca de 57% da área total do Estado; a 
Região Hidrográfica do Guaíba, 30% do total e a Região Hidrográfica Litorânea, com 13% do total. O 
município de Nova Ramada está inserido na Região Hidrográfica do Uruguai, Bacia Hidrográfica do rio 
Ijuí e sub-bacia hidrográfica do rio Faxinal. O Município encontra-se parcialmente inserido na bacia 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, que conforme Fepam (2013) situa-se a norte-noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul, possui área de 11.056,23 km², abrangendo municípios como Horizontina, Ijuí, 
Porto Xavier, Santa Rosa, Santo Ângelo e Três de Maio, com população estimada em 371.199 
habitantes. Outra parte do Município encontra-se inserido na bacia Ijuí, que conforme Fepam (2013) 
situa-se a norte-noroeste do Rio Grande do Sul, abrangendo 20 municípios, com uma área de 
drenagem de 10.649,13 Km² e com 337.249 habitantes. Segundo mesmo autor, os principais 
formadores desta Bacia são os rios: Ijuizinho, Conceição, Potiribu, Caxambu, Faxinal, Fiúza e 
Palmeira.  
As atividades econômicas desta bacia, de maneira geral, estão ligadas ao setor primário, 
predominando as lavouras de soja. 
O município de Nova Ramada é banhado por 387 km de rios e arroios e 231 nascentes, identificadas 
pelos arroios Varejão, Faxinal, Pinhalzinho, Bugiganga, Cachoeira, Barbosa e Lajeado Quebra-Anzol 
(Figura 4). Além desses, existem várias nascentes que cortam o município e deságuam nesses arroios 
ou em outros municípios, como o rio Turvo. Há mananciais e reservas de água na maioria das 
propriedades, existindo vertentes e poços d’água para aproveitamento humano e animal. A proteção 
dos rios, vertentes e açudes é pouco representativa. O desmatamento foi o fenômeno mais 
importante para o desequilíbrio do volume de água dos arroios e também a causa direta da 
destruição da fauna. Uma característica marcante da rede de drenagem que ocorre em Nova Ramada 
é que as cabeceiras dos principais cursos de água (Faxinal, Cachoeira e Varejão) têm suas nascentes 
inseridas nos limites do município, divisa com Santo Augusto. Antes de desembocar nas águas do rio 
Ijuí, o rio Faxinal e Cachoeira cruza o município de Ajuricaba. 
Embora não existam informações específicas sobre a qualidade das águas do rio Faxinal, o Relatório 
Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (SEMA, 2007) apresenta que as 
águas do rio Ijuí apresentam Classe 1 para o parâmetro Oxigênio Dissolvido (OD) e Classe 2 para 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), indicando uma situação confortável quanto à qualidade das 
águas, exceto em alguns pontos localizados próximos a cidades.  Os cursos de água em Nova Ramada 
são do tipo efluente, ou seja, são abastecidos pelo fluxo de base das águas subterrâneas.  
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Apresentam a característica de perenidade, não secando mesmo sob estiagens intensas (PREFEITURA 
AMBIENTAL MUNICIPAL, 2008). 
 

 
Figura 4: Rio/Arroios no município de Ramada, RS. 
Fonte: Unijuí. 
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2.2.4.  Clima  
 
De acordo com o Plano Ambiental Municipal de Nova Ramada (2008), o município se enquadra na 
região Cfa, em que “Cf” identifica um clima temperado chuvoso, sem estação seca. O “a” significa 
verão quente, isto é, temperaturas superiores a 22°C. 
 
Ainda, de acordo com a mesma fonte de dados, a precipitação média anual está na faixa de 1500-
1800 mm e a umidade relativa do ar (média anual) é de 75%.  O clima é subtropical e as 
temperaturas variam de mínimas negativas, com formação de geadas durante os meses de 
junho/julho/agosto e de máxima de 38°C. Os ventos predominantes são sudeste como primeira 
direção e nordeste como segunda direção. 
Segundo dados do site do Município de Nova Ramada (ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY  - 
Defesa Civil), no ano de 2016, registrou-se temperatura máxima de 32,9°C (janeiro) e mínima de 
0.3°C (junho), com média anual de 19,7°C, com precipitação de 350,2mm (outubro) a 26,6mm 
(junho), obtendo uma média anual de 1.970,5mm. 

  
2.2.5. Vegetação 
 
Nova Ramada está situada na região fitogeográfica denominada de Floresta Ombrófila Mista que se 
caracteriza pela ocorrência de florestas dominadas por araucárias e elementos da Floresta Estacional 
Decidual. A Floresta Estacional Decidual, ou ainda, Floresta Tropical Caducifólia é caracterizada por 
duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa seguida de longo período biologicamente 
seco. Ocorre na forma de disjunções florestais, apresentando o estrato dominante macro ou 
mesofanerofítico predominantemente caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos despidos de 
folhagem no período desfavorável (AMBIENTE BRASIL, 2013).  
A vegetação de gramíneo lenhosa (campestre) com floresta de galeria existente em terrenos 
drenados ou mal drenados está associada a cursos d´água. Na mata de galeria há maior resistência 
das folhas nas estações secas. É comum a existência de espécies epífitas, como orquídeas e 
vegetação não padronizada, há casos de vegetação não inundável em área inundada (EMBRAPA, 
2007).  
A vegetação de Savana é caracterizada por gramíneas e árvores esparsas. A topografia geralmente é 
plana com clima tropical, apresentando duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa e uma 
seca (AMBIENTE BRASIL, 2013).  
Em levantamentos aleatórios no município, amostrando-se área de mata ciliar e mata nativa 
indistintamente chegou-se a seguinte relação: Bugre (Lithraea brasiliensis), Erva-mate 
(llexparaguariensis), Araucária (Araucaria angustifólia), Ipê-amarelo (Tabebuia Alba), Guajuvira 
(Patagonula americana), Louro-pardo (Cordiatrichotoma), Vassourão (Vernoniadiscolor), Cambará 
(Gochnatiapolymorpha), Laranjeira-do-mato (Actinostemonconcolor), Canela-amarela 
(Nectandralanceolata), Grápia (Apuleialeiocarpa), Cedro (Cedrellafissilis), Pitangueira (Eugenia 
uniflora), Cerejeira (Eugenia involucrata), Guabiroba (Campomanesiaspp), Araçá 
(Psidiummcattleianum), Cambuim (Myrciariadelicatula), Mamica-de-cadela (Fagaraspp), entre outros 
(PLANOAMBIENTAL Municipal, 2008). 
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Figura 5: Vegetação no município de Ramada, RS. 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2013. 
 
 

3. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, COM FOCO NO RURAL 
 
3.1. Informações Populacionais 
 
O município de Nova Ramada tem uma população de 2.437 habitantes distribuídos da seguinte 
forma, segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2013):  
- população urbana: 670 habitantes;  
- população rural: 1.767 habitantes.  
Na área rural de Nova Ramada se concentra 72,50 % da população, enquanto que na área Urbana 
estão instalados 27,50 % dos habitantes do Município.  
A densidade demográfica do Município é de 9,57 hab/km² (IBGE, 2013), caracterizando-se em uma 
área pouco povoada, com um índice inferior ao encontrado para o Brasil, que é de 21,0 hab/km², e 
também inferior ao do Estado, que é de 38,0 hab/km² (FEE, 2013). A distribuição de habitantes, 
considerando o sexo é homens 51% e mulheres 49%. 
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Em 2014, o salário médio mensal era de 2,8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de 11,5%. Na comparação com os outros municípios do estado, 
ocupava as posições 42 de 497 e 404 de 497, respectivamente. Já na comparação com municípios do 
Brasil, ficava na posição 341 de 5570 e 2963 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 31,6% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 240 de 497 dentre os municípios do estado e na posição 4372 
de 5570 dentre os municípios do Brasil (IBGE, 2014).  
Na Figura 6, está representado o perfil socioeconômico do município de Nova Ramada, com base no 
Censo de 2010 (IBGE, 2013). Neste, é possível observar a renda média dos domicílios do Município, 
tendo a maioria dos domicílios (32,98%), a renda média de 2 a 5 salários mínimos, representando 
280 domicílios. O rendimento médio mensal real dos domicílios particulares permanentes no Brasil 
foi estimado em R$ 2.419,00 em 2011 segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD de 2011 (IBGE, 2013).  
Dos 849 domicílios, segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2013), 260 domicílios está 
localizado na área urbana do Município, enquanto que 589 domicílios encontram-se na área rural de 
Nova Ramada.  No Município não se têm a presença de favelas, tampouco de ocupações irregulares.  
Dos domicílios existentes, apenas dois não possuem energia elétrica. 
Por fim o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – do Município, no ano de 2010, foi de 0,742, 
segundo o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Sendo considerado 
um índice de alto desenvolvimento humano pelo autor supracitado.  
 
Figura 6: Perfil socioeconômico dos domicílios do município de Nova Ramada 
 
 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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3.2.  Informações Socioeconômicas e Geográficas 
 

INFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS  

Item Informação 
Ano (quando 

couber) 

Região Geopolítica: Noroeste colonial  

Altitude (m): 511 2013 

População (Censo IBGE): 2.437 2010 

Rodovias de Acesso: RS 155 2017 

PIB pm (R$) 84.336,49 2014 

PIB per Capita (R$) 35.380,96 2014 

VAB  63.173,49 2011 

VABA 33.937,27 2011 

ICMS do Município 0,054723 2012 

Taxa de Alfabetização (%): 91,5 2000 

Taxa de Mortalidade: 0 2010 

Taxa de Escolarização (%): 98,6 2010 

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano municipal) 0,742 2010 

Posição do IDH-M do município no RS 496º 2010 

Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) 0,81 2013 

Posição do Idese do município no RS 48º 2013 

Produção Local Predominante: Grãos/Leite 2017 

Área: 254,75 km² 2013 

Densidade demográfica hab/km² 9,57 2010 

Módulo Fiscal 20 ha 2017 

Famílias no CadÚnico 413 2017 

Famílias no Bolsa Família 54 2017 

Fonte: IBGE 
 

3.3. Acesso a População a Serviços Básicos 
 
3.3.1. Sistema de Ensino 
 
A Secretaria de Educação do município proporciona a Educação como um direito de todos ao acesso 
e permanência na Escola, priorizando o ensino de qualidade desde a Educação Infantil a todos os 
níveis e modalidades, bem como a criação de políticas públicas que garantam educação e 
conhecimento pautado na formação do sujeito e no desenvolvimento crítico, social e político do 
indivíduo. 
O município de Nova Ramada possui duas escolas em seu território sendo, uma escola pública 
estadual de ensino fundamental e médio (Escola Estadual Drº. Roberto Löw) e uma escola pública 
municipal com pré-escola e ensino fundamental (Escola Municipal D. Pedro I). Não há instituições de 
ensino particulares no município. Segundo IBGE, no ano de 2015 o Município tinha 353 alunos 
matriculados, sendo 256 alunos no ensino fundamental, 53 alunos no ensino médio e 44 alunos na 
pré-escola.   Ainda  conforme  mesma  fonte   pode-se  afirmar que,   aproximadamente  7,99 %  (173  
 



Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1023   Fax: (55) 3338-1052 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: agricultura@novaramada.rs.gov.br 
 

 

18 

 
habitantes) da população residente do Município nunca frequentaram creche ou escola. Para facilitar 
o acesso dos alunos as Escolas do Município criou-se um sistema de transporte escolar gratuito, os 
veículos  destinados  ao  transporte  escolar  diário  totalizam  90%  dos  alunos  da  rede  municipal  e  
estadual de ensino. O trabalho pedagógico e os eventos artísticos, culturais e cívicos são realizados 
de forma participativa, integrada entre as duas redes de ensino. 
 
3.3.2. Sistema de Saúde 
 
No município há um posto de saúde na área urbana, com um ambulatório, uma equipe de saúde e 6 
agentes de saúde. A equipe de saúde realiza atendimentos na escola (saúde bucal) e domiciliares a 
moradores que não tem condições de se deslocar até o posto de saúde.   Os agentes  de saúde atuam  
junto aos domicílios urbanos e rurais, com atendimentos compreendem basicamente uma visita 
mensal a cada família da comunidade, identificando riscos e encaminhamento a setores 
responsáveis, pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação 
no Cartão da Criança, acompanhar a vacinação periódica das crianças por meio do cartão de 
vacinação e de gestantes, orientar a família sobre prevenção e cuidados em situação de endemias, 
realizar atividades de prevenção e promoção da saúde do idoso, identificar portadores de deficiência 
psicofísica com orientação aos familiares para o apoio necessário no próprio domicilio, entre outras 
atividades que visam o bem estar e saúde das famílias. Não há presença de postos de saúde na área 
rural. 
   
3.3.3. Sistema de Assistência Social 
 
A política de assistência social no município de Nova Ramada é planejada e executada pelo CRAS – 
Centro de Referência de Assistência Social que está vinculado a Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social. 
 O CRAS presta os seguintes serviços de proteção social básica:  
- PAIF – Serviço de Atenção Integral à Família onde são acompanhadas mensalmente cerca de 20 
famílias. 
- SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde são atendidas aproximadamente: 
135 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade, 35 idosos e 120 mulheres.  
- Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, onde são 
acompanhadas e monitoradas cerca de 30 famílias. 
- Cadastro Único com aproximadamente 400 famílias cadastradas. 
- Encaminhamento do Beneficio Bolsa Família, onde atualmente 54 famílias recebem o beneficio 
mensalmente; 
- Concessão de aproximadamente 10 benefícios eventuais (auxílio funeral, auxilio natalidade e cesta 
básica) por mês para famílias com renda percapita de até ½ salário mínimo; 
- Encaminhamento de Carteira de Idoso para desconto ou gratuidade nas passagens rodoviárias 
intermunicipais ou interestaduais; 
- Encaminhamento de BPC – Beneficio de Prestação Continuada para pessoas com deficiência ou 
idosos acima de 65 anos e com renda familiar percapita de ate ¼ de salário mínimo. Atualmente no 
município há 29 portadores de deficiência e 04 idosos recebendo o beneficio. 
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3.3.4. Malha Viária 
  
A ligação entre o interior do município e seu perímetro urbano, se dá por meio de estradas. Muitos 
consideram as estradas do interior como a principal  obra  de  infraestrutura,   pois é  junto  dela  que  
pessoas têm acesso aos serviços de saúde, escola, entretenimento, além disso, toda a produção 
realizada no meio rural depende da estrada para ser escoada.   
Em Nova Ramada, as estradas não pavimentadas são consideradas como uma das principais fontes 
de produção de sedimentos, visto que influenciam nos processos hidrológicos de determinada área 
de diversas formas. De acordo com Pruski (2009), o agente causador principal da erosão em estradas 
não pavimentadas é o escoamento superficial. O processo erosivo se inicia quando o escoamento 
superficial se concentra ao longo do canal de drenagem da estrada e atinge determinada tensão 
cisalhante com magnitude superior à tensão crítica de cisalhamento do solo. A partir deste momento 
o escoamento  superficial  passa a desprender  partículas  do  solo,  geralmente transportadas  até  os 
 cursos d’água. Os impactos originados pelo estabelecimento deste processo incluem assoreamento, 
poluição e interferência na qualidade de vida aquática dos cursos d’água. Esta sedimentação desloca-
se para as obras de artes da estrada, como as valetas e bueiros. O abaulamento realizado junto à 
manutenção da estrada é totalmente perdido quando ocorre o escoamento superficial, visto que, 
com o sedimento perdido a via fica mais suscetível à formação de buracos, atoladores e costela de 
vaca. Para uma boa qualidade das estradas é necessário que as máquinas da Secretaria de Obras, 
Viação e Trânsito realize manutenções periódicas nas vias (aproximadamente 450 km) que são o 
conjunto de operações destinadas a preservar as características técnicas e de trafegabilidade de uma 
estrada.  Para a realização de um bom trabalho na malha viária do município se faz necessário um 
incremento no parque de máquinas municipal. 
 
3.3.5. Transporte 
 
Não existe transporte público diário no município, tendo transporte de uma empresa de Ajuricaba 
que faz a linha intermunicipal três vezes por semana. 
 
3.3.6. Segurança  
 
O Município na área da segurança pública possui uma unidade da Brigada Militar que atende os 
municípios de Nova Ramada e Ajuricaba. A Brigada de Ajuricaba se desloca para atender o município, 
caso necessário. 
 
3.3.7. Saneamento Básico  
 
O abastecimento de água na zona urbana é feito através de poços artesianos onde toda a população 
é beneficiada com água potável em suas residências, através de redes construídas pelo Munícipio.  
Na área Rural cerca de 90% da população é beneficiada com água de poços artesianos com água 
potável, através de redes construídas pelo município, além deste, possuem poços superficiais ou 
fontes protegidas para dessedentação humana e/ou animal.  
O sistema de esgotamento sanitário no município na zona urbana e rural é de 85% destinado 
diretamente no sumidouro, apenas algumas residências novas possuem fossa/filtro e sumidouro.  
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Não há rede pública de coleta de esgotos, com destinação e tratamento em Estação de Tratamento 
de Esgotos.  
O serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares e hospitalar na Cidade é terceirizado. 
Estando  o resíduo domiciliar a cargo das Empresas Simpex Serviços de Coleta,   Transporte e  destino  
Final de Resíduos Ltda., sendo realizada a coleta uma vez por semana na área urbana e uma vez por 
mês na área rural.  
A coleta cobre praticamente 100% das malhas urbanas do Município, resultando em uma quantidade 
de resíduo coletado da ordem de 4.750 toneladas por semana, ou seja, cerca de 19 toneladas por 
mês, em média. A destinação final dos resíduos sólidos é feita mediante a deposição em aterro 
sanitário da empresa coletora. 
O resíduo hospitalar (Posto de saúde Municipal) é realizado pela Empresa Stericycle Gestão 
Ambiental Ltda.   
 
3.3.8. Energia Elétrica  
 
Todos os domicílios da cidade e do interior possuem ligação à rede de energia elétrica ou a sua 
disposição, através da Cooperativa CERILUZ de Ijuí, em condições satisfatórias, há algumas 
residências sem energia elétrica. Em algumas das propriedades a necessidade de energia é maior que 
a disponibilizada pela concessionária, por ser monofásica ou por necessitar rede elétrica trifásica. 
Isso gera aumento de custos e dificuldades na execução das diversas atividades que necessitam de 
energia elétrica.  
Conforme o Plano Municipal de Saneamento (2013), segundo o Censo 2010 (IBGE, 2013), o Município 

de Nova Ramada possui 2.131 domicílios com ligações de energia elétrica. 

 
3.3.9. Meios de Comunicação  
 
No Município há uma Rádio Comunitária e um jornal ramadense. Na cidade os telefones celulares 
tem “sinal regular a bom” e no interior tem "pouco sinal". A internet está difundida na maioria da 
população, principalmente entre os jovens, através dos telefones e computadores.  
 
3.3.10. Cultura e Lazer  
 
O Município tem um calendário de eventos anual com intensa atividade. Entre os principais eventos 
são os seguintes: Festa do Colono e Motorista, na Localidade de Formigueiro; Baile das Invernadas, 
na localidade de Timbozal; Mostra de Dança/Feira do Livro/Feira de Ciências, na localidade de Pinhal; 
Baile dos Casais, na localidade de Barro Preto; Festa Junina, na localidade de Pranchada; jogos rurais 
sol a sol (cada ano em uma localidade); Festa tradicional, na localidade de Pranchada; Baile Esportivo 
e na localidade de Esquina Umbu, entre outros. 

 
3.3.   Caracterização Ambiental do Município 
 
Segundo o Plano Ambiental Municipal (2008) o Município pertence ao Bioma Mata Atlântica e 
integra a região fito ecológica da Floresta Estacional Decidual. O Município originalmente era coberto 
por floresta nativa e alguma área de campo nativo,   hoje está reduzida área de lavoura e pouca mata  
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nativa. Espécies que antes possuíam populações em níveis adequados, ocorrem situações onde se 
encontram reduzidas, que pode dificultar ou mesmo inviabilizar a capacidade reprodutiva da espécie 
naquele local. Assim, a diversidade de espécies também vai caindo. Muitas espécies são importantes 
do ponto de vista ambiental e econômico, fornecendo frutos, madeira nobre, produtos medicinais. 
Nas matas nativas restantes é possível encontrar exemplares de animais silvestres. Na maior parte do  
Município não há a faixa mínima de cobertura nativa nas áreas de Preservação Permanente exigida 
pela legislação vigente; e em alguns casos a margem preservada é superior.  
Também ocorrem pequenos reflorestamentos com espécies exóticas, principalmente eucalipto. 
O município de Nova Ramada é considerado de pequeno porte, não há indústrias e nem trânsito 
intenso de veículos, isso contribui para que não haja poluição do ar significativa. Quanto à poluição 
da água há necessidade de melhorias no esgotamento sanitário, retirada de animais em áreas de 
preservação permanente, drenagem de banhados, contaminação por agrotóxicos e supressão de 
árvores nativas sem licenciamento ambiental (planilhão EMATER, 2016). Também para recuperar 
passivos ambientais e evitar impactos nos recursos hídricos, solo, fauna e flora há a necessidade de 
conservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente e das áreas de Reserva Legal.  
É preciso que a população assuma a seu papel na preservação ambiental e evite a degradação do 
meio ambiente, de acordo com o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no qual foram cadastradas até 07 
de julho de 2017,  960 imóveis, totalizando 20.573,06 hectares (SICAR RS).  
 
4. ORGANIZAÇÃO RURAL  
 
Compõem o município de Nova Ramada além do centro, os Bairros Barro Preto e Pinhal, e as 
localidades de Timbozal, Formigueiro, Esquina Umbú, Pranchada, Madeireira, Assis Brasil, Monte 
Alvão, Primeiro de Maio, Passo da Cachoeira e Macieira. 
No município há uma Associação dos Criadores de Gado de Leite/Corte que possui atualmente cerca 
de 165 associados. Essa Associação possui máquinas e equipamentos agrícolas cedidos/doados pelo 
município e estes administram o uso dos mesmos nos diversos serviços nas atividades agropecuárias.  
Além desta, há uma Associação da Agricultura Familiar que possui atualmente 19 famílias 
associadas, que possuem veículo, máquinas e equipamentos cedidos/doados pelo município e 
Associação dos Suinocultores que possui atualmente 13 famílias associadas. 
 
Circulo de Pais e Mestres: Que tem como objetivo integrar a comunidade, à escola e à família, 
buscando o desenvolvimento como um todo.   
 
Os representantes do município, principalmente agricultores familiares, pequenos agricultores e 
trabalhadores rurais tem representação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com sede no 
município de Ajuricaba; tem ainda representantes do município no Sindicato Rural, com sede em 
Ajuricaba, onde estão associados produtores que contratam mão de obra.  
 
5. ASPECTOS ECONÔMICOS:  
 
5.1.Estrutura Fundiária - Ano 2016 
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Segundo dados do Planilhão EMATER, 2016, 37,57% dos estabelecimentos rurais do 
município são entre 5 a 50 hectares, totalizando 444 estabelecimentos.   
 

Tamanho dos Estabelecimentos (ha) Estabel. (n°) % 

De zero a menos de 1 ha 93 11,64 

De 1 a menos de 2 ha 56 7,01 

De 2 a menos de 3 ha 45 5,63 

De 3 a menos de 4 ha 33 4,13 

De 4 a menos de 5 ha 27 3,38 

De 5 a menos de 10 ha 107 13,39 

De 10 a menos de 20  175 21,90 

De 20 a menos de 50  162 20,28 

De 50 a menos de 100   65 8,14 

De 100 a menos de 200  23 2,88 

De 200 a menos de 500  11 1,38 

De 500 a menos de 1.000 1 0,13 

Mais de 1.000 1 0,13 

Total 799 100,00 

      Fonte: Planilhão EMATER, 2016. 

 
5.2. Ocupação do solo  

 
O município de Nova Ramada tem sua economia alicerçada, principalmente, na produção primária, 
apresentando ainda setores produtivos no comércio e serviços. A distribuição da economia em 
função das atividades desenvolvidas é apresentada em:  
 
5.2.1. Setor Primário  
 
A atividade agropecuária é a principal fonte de renda do município, uma vez que corresponde a 85% 
da distribuição econômica, sendo as principais atividades desenvolvidas no município a produção de 
grãos, bovino de leite/corte, criação de aves e suínos de corte.  
 
5.2.2. Agricultura 

 

No setor agrícola, aparece em primeiro plano à cultura de soja, seguido do milho, trigo, aveia 
com os seguintes dados anuais: soja 36.990 Ton/ano; milho 9.800 Ton/ano; trigo 7.000 Ton/ano; 
aveia 2.400 Ton/ano; mandioca 1.200 Ton/ano; cana de açúcar 720 Ton/ano, amendoim 11 
Ton/ano. O feijão e o arroz são produzidos para subsistência, com uma produção de 50 Ton/ano e 36 
Ton/ano, respectivamente.  
 
5.2.3. Pecuária  

 
As principais atividades relacionadas à pecuária no município são o gado de leite/corte, suínos, aves, 
ovinos e equinos.   O gado de leite apresenta aproximadamente 3.548 cabeças e a produção  do  leite  
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corresponde a 13.128 milhões de litros anuais. Segundo dados da Inspetoria Veterinária local 
(junho/2017), tem cadastro de 10.007 bovinos leite/corte, 6.314 suínos, 476 ovinos, 162 equinos e 
aproximadamente 17.000 galináceos com produção de 72 mil dúzias de ovos anuais. 
 
5.2.4. Aquicultura 

 
Segundo IBGE 2015, no Município a produção média de 168.800kg de peixe, predominando as 
espécies de carpa. 
 
5.2.5. Fruticultura  

 
No que se refere à fruticultura, a área cultivada no Município, não e expressiva, porém é visto que tal 
atividade constitui uma boa alternativa para incrementar a renda dos produtores, principalmente da 
agricultura familiar. A Laranja e Tangerina tem ocupado um lugar de destaque na fruticultura, com 
uma produção anual de 144 toneladas e 48 toneladas respectivamente, tendo participação no 
mercado de hortifrutigranjeiros garantido, bem como nos programas institucionais como o PNAE. O 
cultivo pode ser feito em pequenas áreas, a mão de obra pode ser essencialmente familiar, não 
necessita de grandes investimentos e tem mercado garantido, como na alimentação escolar e feira 
municipal do produtor. Sendo assim, há necessidade de incentivar os agricultores familiares a plantar 
Laranja, Tangerina, Pêssego, Uva, Limão, Melancia, Melão, em virtude da produção destas frutas 
serem pequena, com aproximadamente: Pêssego 16 Ton/ano, Uva 70 Ton/ano, Melancia 120 
Ton/ano, Melão 30 Ton/ano e Limão 6 Ton/ano. 
   
5.2.6. Olericultura  

 
A olericultura é hoje uma atividade da agricultura com grande potencial, pois, abrange variados tipos 
de cultura: alface, repolho, cenoura, beterraba, tomate, couve entre outras verduras e legumes.  
No município a maior parte da produção de hortaliças está concentrada em propriedades de 
exploração familiar com menos de 10 hectares. É uma atividade que permite a obtenção de elevada 
produção física e de altos rendimentos por hectare cultivado, dependendo do valor agregado do 
produto e da conjuntura de mercado. Além disso, gera um grande número de empregos devido à 
elevada exigência de mão de obra desde a semeadura até à comercialização. Estima-se que cada 
hectare plantado com hortaliças possa gerar, em média, entre 3 e 6 empregos diretos e um número 
idêntico indiretos. 
A administração do município tem como objetivo fomentar e incentivar o cultivo em estufa devido a 
fatores climáticos e a alta produtividade, auxiliar o produtor no processo de produção e de 
comercialização, oferecer cursos de qualificação, seminários e visitas técnicas. Também incentivar a 
participação nos programas de aquisição de alimentos para a merenda escolar. A produção mais 
significativa é: Batata Doce, 60 Ton/ano, Cana de açúcar 720 Ton/ano, Cebola 30 Ton/ano, Feijão 50 
Ton/ano, mandioca 1.200 Ton/ano, amendoim 9 Ton/ano.  
  
5.2.7.  Silvicultura  
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Na atividade florestal, não temos nenhum produtor até o momento que se dedica ao 
reflorestamento.  
 
5.2.8. Turismo Rural 

 
O turismo rural no município de Nova Ramada ainda não é explorado, apesar de haver uma 
diversidade de locais que podem servir como rota turística, entre diversas cachoeiras, furnas, 
moinhos de pedra, o “túmulo dos combatentes da ramada”, trilhas ecológicas, pescarias, passeios 
diversos (charretes, cavalgadas, etc.) e explorar a nossa culinária local.   
  
5.3.  Crédito Rural/Microcrédito/Assistência Técnica e DAP 

 

5.3.1. Credito fundiário  
 

Tem como objetivo promover a aquisição de terra e investimento para exploração de atividades 
geradoras de renda, através de financiamento. Podem acessar os trabalhadores rurais, posseiros, 
arrendatários e outras categorias que se enquadrarem nas normas desse programa. No Município 
todo o processo é realizado pela Emater local, com aprovação do COMUDER.   
 
5.3.2. Assistência Técnica e Extensão Rural  

 
A Assistência técnica, bem como a extensão rural é prestada pela Emater/Ascar em parceria com a 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, principalmente, aos agricultores familiares.    A  
Coopema, CRAT – Condomínio Rural Amigos da Terra, Agrodilmar, Agronova e Cotripal possuem 
Departamento Técnico através do qual presta assistência técnica agronômica aos seus clientes.  Além 
destas, há empresas de pequeno porte que vendem insumos agrícolas e veterinários e prestam 
serviços aos seus clientes. Ainda há técnicos autônomos que prestam serviços. 
 
5.3.3. Crédito Rural/Microcrédito  

 
No Município há apenas uma agência bancária do Sicredi, na qual possui linhas de crédito para 
financiamento de custeio e investimento agropecuário. Os agricultores buscaram financiamentos de 
investimento para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, para 
construção ou reformas de edificações, correção do solo e melhorias na bovinocultura de leite, 
dentre outros. No custeio foi financiada a cultura da soja, milho, trigo, pastagens, dentre outros.  
No município em junho de 2017 havia 438 DAP’s (Declaração de Aptidão do Pronaf) ativas e aptas a 
acessar recursos do PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar). 
 
6. AÇÕES E INICIATIVAS 
 
Com base nos objetivos do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR) buscou-se junto às 
várias Secretarias do município e a órgãos parceiros ações já desenvolvidas ou projetadas. Além 
disso, foram levantadas demandas que se encontram sistematizadas no Anexo I desse plano. Cada 
diretriz possui sua descrição, os indicadores, as entidades envolvidas, as ações e os resultados 
esperados. No anexo II, estão às demandas resultantes das comunidades, Associações e Conselhos 
Municipais. 
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7.   GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO 
 
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é responsável pela execução do PMDR e o 
COMUDER é responsável pelo monitoramento e avaliação.  O presente plano foi desenvolvido para 
contemplar os anos de 2017 e 2027.  O Plano tem como objetivo estabelecer uma continuidade nas 
ações do poder público municipal entre as administrações que de quatro em quatro anos ocupam o 
governo municipal. Dessa forma, o plano estabelecerá a conectividade entre os mandatos. A revisão 
do plano deverá ocorrer a cada quatro anos, ou antes, caso houver necessidade. 
 
8. DIRETRIZES/INDICADORES/ENTIDADES ENVOLVIDAS/AÇÕES/RESULTADOS ESPERADOS 
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DIRETRIZES INDICADORES ENTIDADES ENVOLVIDAS AÇÕES RESULTADOS ESPERADOS 

1. Implantar e 
melhorar a malha 
viária e a 
infraestrutura do 
Município. 

- 450 km de estradas; 
- 15 construções; 
- 50 reformas. 

- Secretaria Mun. Obras; 
-Secretaria Mun. 
Administração; 
-Secretaria Mun. Agricultura e 
Meio Ambiente; 
- Governo Estadual; 
- Governo Federal; 
- População. 

- Melhoria das estradas e acessos às 
propriedades; 
- Construção e manutenção das 
pontes; 
- Construção de calçamentos e 
incremento da iluminação pública; 
-Adaptações/reformas/construções 
dos espaços públicos. 

- Melhor qualidade de vida da população; 
- Melhor escoamento da produção 
agropecuária; 
- Maior segurança da população; 
- Melhor atendimento ao público; 

2. Estimular e 
potencializar os 
agricultores 
familiares e suas 
organizações. 

- 1767 produtores; 
- 03 associações. 
  

- Secretaria Mun. Agricultura e 
MA; 
- Secretaria M. Educação; 
- EMATER; 
- Associação dos Criadores de 
Gado de Leite e Corte; 
- Associação dos 
Suinocultores; 
- Associação da Agricultura 
Familiar; 
 - Entidades financeiras; 
- Governo Estadual; 
- Governo Federal; 
- Produtores. 

- Manutenção dos abastecedouros 
comunitários; 
- Aquisição de máquinas e 
equipamentos visando incremento 
na produção agropecuária; 
- Apoio a proteção, condução e 
armazenamento de água; 
- Incentivo a utilização de políticas 
públicas para a produção 
agropecuária. 

- Maior controle no consumo da água dos 
poços artesianos; 
- Menor contaminação/poluição dos 
arroios; 
- Impulsionar a produção agropecuária; 
- Fortalecimento das associações; 
- Maior aproveitamento da água pluvial; 
- Maior produção e diversificação na 
merenda escolar; 
-Sucessão da agricultura familiar; 
-Incremento na renda dos agricultores 
familiar; 
-Evitar êxodo rural. 
 

3. Melhorar as 
condições de vida 
dos munícipes. 

- 345 escolares; 
- 2.437 munícipes 
atendidos; 
- 15 eventos; 
- 16 comunidades. 

- Secretaria Mun. Agricultura e 
MA; 
- Secretaria M. Educação; 
- Secretaria Mun. Saúde e Ass. 
Social; 

- Capacitação de produtores; 
- Qualificação dos servidores 
municipais; 
- Disponibilizar Assistência Técnica 
aos produtores; 

- Agregar conhecimentos aos produtores; 
- Servidores mais capacitados; 
- Atendimento diferenciado nas 
propriedades; 
- Munícipes mais ativos e saudáveis. 
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- EMATER; 
- SENAR; 
- SEBRAE; 
- Sindicato Patronal Rural; 
-Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais; 
- Governo Estadual; 
- Governo Federal; 
- População. 

- Promover ações de qualidade de 
vida; 
 

4. Manutenção e a 
aquisição de 
veículos, máquinas e 
equipamentos 
Municipal. 

- 50 equipamentos; 
- 40 máquinas; 
- 40 veículos; 
- 07 secretarias 
envolvidas. 

- Secretaria Mun. de 
Agricultura e MA; 
- Secretaria Mun. Educação; 
- Secretaria Mun. Saúde e Ass. 
Social; 
- Secretaria Mun. De Obras; 
- Secretaria Mun. Da Fazenda; 
- Secretaria Mun. De 
Administração; 
- Governo Estadual; 
- Governo Federal. 

- Incremento no parque de máquinas 
e veículos municipais; 
- Aquisição e manutenção de 
aparelhos e equipamentos 
laboratoriais e hospitalares; 
- Aquisição de aparelhos e 
equipamentos veterinários. 

- Melhor qualidade e quantidade no 
atendimento a população; 
- Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados.  

5. Auxiliar e apoiar a 
melhoria da 
infraestrutura das 
propriedades e do 
saneamento básico 
das comunidades. 

- 849 propriedades; 
- 80 projetos; 
- 50 ações. 

- Secretaria Mun. de 
Agricultura e MA; 
- Secretaria Mun. Saúde e Ass. 
Social; 
- Secretaria Mun. De Obras; 
- Governo Estadual; 
- Governo Federal; 
- População. 

- Disponibilizar nas comunidades, 
local para recolhimento de resíduos 
sólidos domésticos; 
- Incentivar programas de políticas 
públicas; 
- Promover ações em parcerias com 
os Munícipes, setor público e setor 
privado. 

- Destinação correta dos resíduos sólidos 
nas comunidades; 
- Maior acesso a políticas públicas; 
- Facilitar o trabalho de saneamento 
básico e resíduos sólidos no Município. 
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