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b) Faturamento com exportações em 2009 – 
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Indiretamente toda a população do município, de 18.417 habitantes (IBGE, 2007). Diretamente, 
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Resumo  do  case  (descrever  de  forma  sintética  o  que  é  o  projeto,  de  que  forma  é 
desenvolvido e quais os principais resultados obtidos):

O Programa visa  firmar  o  conceito  de  “Cidade das  Flores”,  estimulando a  cultura  já 
existente da imigração alemã e japonesa. O cultivo de flores abrange áreas públicas, desde 
canteiros floridos até benefícios sócio-econômicos como a estruturação de entidades cujo foco é 
o cultivo e comercialização de flores, gerando renda e o envolvimento da comunidade. Em todas 
as atuações públicas, e nas ações individuais, existe a apropriação gradual do tema flor. Busca-



se  também  a  sensibilização  ambiental  e  a  melhor  qualidade  de  vida  da  população.  Ivoti 
conquistou  o  segundo  lugar  no  1º  Concurso  Cidade  Mais  Florida  do  Rio  Grande  do  Sul, 
mostrando o comprometimento da administração pública e da comunidade.
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ou entidade de classe na área ambiental:
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Educação Ambiental – CEAMI, Licenciamento ambiental com impacto local, Coleta seletiva de 
lixo, Projeto Ecoóleo, Projeto Nascer: cada criança que nasce recebe uma muda de árvore, 
Programa de Controle  de  Zoonoses e  Vetores,  Alocação dos apenados de Prestadores  de 
Serviços Comunitários para os serviços de jardinagem, apoio a ações de Educação Ambiental.

AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto inscrito 
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia. ( X ) Sim (  ) Não



PREFEITURA  MUNICIPAL DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente

Programa Ivoti Cidade das Flores
Apresentação

Ivoti  é  um município  com aproximadamente  20  mil  habitantes,  pertencente  à  Região 

Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, distando cerca de 55 quilômetros da capital, 

Porto Alegre, com área de aproximadamente 63 km2. A cidade é um pólo turístico e cultural da 

região do Vale do Rio dos Sinos com seu acervo histórico da cultura dos imigrantes alemães. 

Atualmente o município recebe anualmente cerca de 60.000 turistas, vindos de várias regiões 

do estado e do país. Tem como principais atividades a indústria de calçado, couro, alimentos, 

rações e sucos, bem como a hortifruti, flores e laticínios.

Com  a  urbanização  crescente  do  entorno  e  a  busca  cada  vez  mais  constante  por 

ambientes  com melhor  qualidade de vida  faz-se  necessária  a  estimulação do turismo local 

através da valorização de conceitos ligados à natureza e a cultura, considerando-se que em 

Ivoti localizam-se a maior colônia japonesa do estado e o maior núcleo de casas enxaimel do 

Brasil.  Criada a partir de um núcleo de imigrantes alemães, Ivoti, remetendo ao tupi-guarani 

“ipoti-catu”, que significa flor, é ainda identificada por uma de suas tradições: o plantio de flores 

em frente às casas e nos passeios públicos. Muito mais do que a intenção de manutenção dos 

imóveis da cidade, este costume é uma filosofia de vida que nos últimos quatro anos vem sendo 

reforçada com novas políticas de estímulo ao cultivo de flores bem como a valorização desta 

vocação, tanto que a praça construída pelo primeiro prefeito do município em 1960, a Praça 

Neldo Holler, destaca-se por sua abundante vegetação e por ser a única praça, no Rio Grande 

do Sul, cujo projeto de remodelação, feito em 1990, foi criado pelo arquiteto paisagista Roberto 

Burle Marx. 

Com estas ações, a cidade de Ivoti tem passado por uma transformação onde o cultivo 

de flores ultrapassa os limites residenciais, passando a abranger áreas públicas desde canteiros 

floridos até benefícios sócio-econômicos como a estruturação de entidades cujo foco é o cultivo 

e comercialização de flores propiciando geração de renda e o envolvimento da comunidade em 

geral.

A atual  gestão  vislumbrou  neste  aspecto  de  nosso  município  um  amplo  campo  de 

atuação para a geração de renda, união das culturas e desenvolvimento ambiental e turístico. 

Partindo da campanha Ivoti  +  Bela,  que estimula  a  preservação do patrimônio  público  e  o 

embelezamento da cidade,  a  administração iniciou ações de ajardinamento e efetivação do 



título  “Cidade das Flores”,  fortalecendo-o com a criação da Feira  das Flores  em 2006 e  a 

construção da Praça das Flores. 

Em todas as atuações públicas do município e, gradativamente, nas ações individuais, 

existe a  apropriação do tema flor.  Seja nas placas indicativas de locais ou instituições, nas 

publicações da educação,  em premiações e eventos esportivos,  na mídia  ou no artesanato 

local, as flores estão presentes. O Programa busca manter este conceito coletivo e valorizá-lo 

ainda mais.

A  partir  da  implementação  de  ações  efetivas  voltadas  para  o  programa,  pode-se 

estabelecer metas ainda mais desafiadoras e comprometidas com o embelezamento da cidade 

e a qualidade de vida de toda nossa população.  O Programa Ivoti Cidade das Flores busca, 

também,  melhorar  a  gestão  e  o  controle  de  dados  e  resultados,  para  assim  garantir  a 

continuidade das ações voltadas para este tema.

Hoje já incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, ações voltadas para a 

jardinagem  municipal,  estímulo  a  cultura  e  desenvolvimento  de  ambientes  para  lazer  e 

contemplação,  com o  tema flor,  tem efetivo  papel  na  inclusão  de  Ivoti  no  cenário  turístico 

estadual como a Cidade das Flores. 

A  consolidação  do  município  de  Ivoti  como  a  “Cidade  das  Flores”  vem  gerando 

resultados, tanto que em 2010 o município conquistou o segundo lugar no 1º Concurso Cidade 

Mais Florida do Rio Grande do Sul, promovido pelo Governo do Estado e Famurs (Federação 

das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), mostrando o real comprometimento da 

administração pública e da comunidade.

Objetivo Geral
O programa Ivoti Cidade das Flores tem como objetivo principal consolidar de Ivoti como 

Cidade das Flores, restaurando e mantendo a identidade cultural local, com ele estabelecendo 

meios que incrementem a produção, geração de renda e o turismo no município.

Objetivos Específicos
O  projeto  objetiva  desenvolver  na  comunidade,  através  de  ações  voltadas  para  o 

embelezamento da cidade e que incentivem a produção e o turismo no município, a apropriação 

dos espaços públicos e o comprometimento com o crescimento e com a qualidade de vida. Para 

tanto, estabelece-se como objetivos específicos:

a) Criação de ambientes de contemplação e lazer com o tema flor: que incluem a criação e 

remodelação de espaços públicos ressaltando o tema flor e garantir a dotação orçamentária 

específica para este fim; 

b) Incentivar e incrementar a geração de renda local, a partir do tema flor; 



c) Criação de eventos e locais de divulgação e comercialização de produtos com o tema flor;

d) Criação de uma equipe qualificada para a jardinagem municipal;

e) Disponibilização de informações técnicas referentes a flores para a comunidade;

f) Sinalização dos pontos de referência turística em Ivoti com placas alusivas ao tema flor;

g) Inclusão da temática flor nas atividades previstas no calendário de eventos do município;

h) Obras de infra-instrutora e paisagísticas para o desenvolvimento turístico do município;

i) Estabelecer parcerias com a iniciativa pública e privada para fomento as ações referentes ao 

tema flor;

j)  Planejamento  e elaboração das ações para  promoção do paisagismo local:  garantindo a 

continuidade do programa e a gestão dos resultados e ações;

k) Divulgação de informações sobre o tema flor em veículos de comunicação; 

l) Realização de visitas técnicas visando a qualificação dos produtores locais e da equipe de 

jardinagem;

m) Criação e distribuição de material de divulgação relacionado ao tema flor;

n) Aquisição de materiais e equipamentos para a equipe de jardinagem;

o) Implementação do Projeto Clube de Amantes da Jardinagem;

p) Estabelecer junto a população de Ivoti um diagnóstico do entendimento quando ao conceito 

Ivoti Cidade das Flores;

q) Reativação do Horto Municipal;

r) Criação do Centro de Educação Ambiental do Município de Ivoti – CEAMI, além de firmar 

parceria com a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul;

s) Obter reconhecimento e valorização em âmbito nacional do conceito Ivoti Cidade das Flores.

Abrangência
Como  beneficiários  indiretos  este  projeto  pretende  alcançar  toda  a  população  do 

município, de 18.417 habitantes (IBGE, 2007), através da valorização de melhor qualidade de 

vida; maior sensibilização ambiental, através do cultivo de plantas ornamentais, do fomento à 

produção e manutenção dos jardins e das ações culturais e sociais voltadas a este tema e 

manutenção e crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), já considerado alto. 

Ainda são beneficiados os inúmeros visitantes que buscam as belezas naturais, a cultura e os 

jardins de Ivoti.  Com o investimento no turismo, há um incremento no comércio e setor de 

hotelaria,  beneficiando  diretamente  os  estabelecimentos  do  setor  no  município,  além  dos 

comerciantes, produtores e artesãos locais, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho 

eram 320 estabelecimentos, sendo 171 comerciais, 137 prestadores de serviço e 12 empresas 

de agropecuária em 2007. 

Diretamente,  temos  ainda  o  apoio  aos  agricultores  de  município,  aos  alunos  que 



aprendem na prática técnicas de jardinagem e manutenção dos canteiros e aos infratores que 

tem sua pena social revertida em um bem realmente visível e significativo para a comunidade 

em que vive. São 18 famílias de agricultores beneficiadas pelo programa de apoio, muitas das 

quais participam da AFLORR (Associação dos Floricultores da Rota Romântica). No período de 

2009 a 2010, 28 alunos da Escola Técnica Agrícola Bom Pastor foram beneficiados através da 

disponibilização de estágios na equipe de jardinagem do município por meio de convênio que 

possibilita custear o estudo e estágio pela Prefeitura Municipal de Ivoti.  Até o momento, 22 

apenados tiveram suas penas revertidas em prestação de serviço social  com o trabalho na 

equipe de jardinagem municipal e participarão de cursos de qualificação junto ao Centro de 

Educação  Ambiental  do  município  de  Ivoti,  proporcionando  futuras  fontes  de  renda  com o 

trabalho na área.

Metas e Resultados Programa Ivoti Cidade das Flores

OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
Criação de ambientes de 

contemplação e lazer

a) Criação da Praça das Flores;

b) Remodelação da Praça 

Emancipação;

c) Criação de painéis produzidos por 

artistas plásticos com o tema flor em 

praças de Ivoti ;

d) Remodelação do Belvedere;

e) Criação de Parque Temático da flor 

símbolo do município (Petúnia).

f) Ter dotação orçamentária 

específica para este fim.

a) Inaugurada a Praça das Flores em 2007;

b) Remodelação da Praça Emancipação em 2006;

c) Execução de três painéis artísticos: Praça das 

Flores em 2007 (Ariane Coelho), Praça Emancipação 

em 2006 (Milton Schaefer) e Praça Concórdia em 

2006 (Mai Bavoso);

d) Inaugurada remodelação do Belvedere em 2009;

e) Projeto conceitual e orçamento executados. 

Instalação do parque prevista para 2011.

f) Previstas verbas para ações relacionadas ao tema 

flor nos seguintes orçamentos: exercício 2006: 

R$ 10.000,00; exercício 2007: R$ 129.000,00; 

exercício 2008: R$ 155.000,00; exercício 2009: R$ 

185.454,00; exercício 2010: R$ 163.637,00 até julho.
Geração de renda local

a) Criação de programa de apoio ao 

pequeno e médio produtor rural.

a) Com o programa realizado em 2008, 18 produtores 

rurais receberam materiais na importância de R$ 

13.606,48 para aumentar a produção de flores.
Criação de eventos e locais de 

divulgação e comercialização de 

produtos com o tema flor

e) Realização de feira para 

a) Criação da 1ª Feira das Flores em 2006 (2 dias); 

realização da 2ª Feira das Flores em 2007 (4 dias); 3ª 

Feira das Flores em 2008 (4 dias); 4ª Feira das Flores 

em 2009 (4 dias); 5ª Feira das Flores em 2010: 



OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
divulgação e comercialização de 

flores;

f) Ampliação dos dias de visitação na 

5ª Feira das Flores;

g) Criação de espaço para 

comercialização de flores;

h) Criação de dotação orçamentária 

própria para a realização da Feira das 

Flores.

prevista para 5 dias;

b) Ampliação da visitação da Feira das Flores de um 

para dois finais de semana. Em 2010 a feira 

acontecerá nos dias  15, 16, 17, 23 e 24 de outubro.

c) Criada a Central de Flores e informações turísticas. 

O espaço mantido pela Prefeitura Municipal de Ivoti 

está cedido à Associação dos Floricultores da Rota 

Romântica (AFLORR) que conta com 30 associados 

sendo 18 de Ivoti; 

d) Dotação orçamentária para feira conforme segue:

2006: R$ 13.457,30; 2007: R$ 31.093,00; 

2008: R$ 66.322,69; 2009: R$ 106.240,47;

Previsão para Feira no ano de 2010: R$ 200.000,00.
Criação de uma equipe qualificada 

para a jardinagem municipal

a) Contratar e montar equipe para 

criação e manutenção do 

ajardinamento público;

b) Ampliação da equipe de 

jardinagem;

c) Qualificação da equipe de 

jardinagem;

d) Deslocamento dos servidores da 

jardinagem para a Secretaria de 

Saneamento e Meio Ambiente. 

a) Contratação de 3 funcionários para equipe de 

jardinagem em 2006;

b) Contratação de mais 5 funcionários para a equipe 

de totalizando 8 pessoas na equipe no ano de 2009;

c) Realização de 5 cursos de jardinagem e 

paisagismo. 

d) Reformulação da organização administrativa da 

Prefeitura Municipal. Criação da Seção de 

Paisagismo na Secretaria de Saneamento e Meio 

Ambiente com funcionários antes locados na 

Secretaria de Obras.

Informações técnicas sobre flores

a) Criação de exposição itinerante 

sobre  plantio, propagação e 

manutenção de flores.

a) Criada em 2008 a Exposição Dedo Verde com 18 

painéis de informações sobre flores (usos 

ornamentais, cuidados e cultivo), exposta em diversos 

ambientes do município. 
Sinalização dos pontos turísticos

1. Colocação de placas indicativas de 

localidades e instituições;

a) Instaladas 28 placas de sinalização indicativas e 

explicativas em frente as praças, Prefeitura, antiga 

Igreja Matriz, Núcleo da Feitoria Nova e 

empreendimentos da Rota Colonial.
Inclusão da temática flor nas 

atividades previstas no calendário de 

a) Programa Pétalas da Cultura desde o ano 2006;

Rústica Ivoti Cidade das Flores desde o ano 2006.



OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
eventos do município

1. Inclusão de no mínimo 5 eventos 

municipais no calendário municipal 

com o tema flor.

Festival de Danças Ivoti Dança das Flores desde 

2007.

Enduro Cidade das Flores nos anos de 2006 a 2008.

Feira das Flores desde o ano de 2006.

Feira do Livro com a temática O Mundo dos Livros na 

Cidade das Flores desde o ano de 2006.
Obras de infra-estrutura e 

paisagísticas

a) Construção de novo trevo de 

acesso ao município de Ivoti em 

parceria com o governo federal, 

sendo município responsável pelo 

paisagismo;

b) Construção da Rótula de Flores 

próxima ao trevo de acesso a Ivoti;

c) Construção de Memorial alusivo a 

colonização japonesa.

a) Execução do paisagismo e iluminação do trevo de 

acesso totalizando uma contrapartida de R$ 

150.000,00;

b) Construção da rótula com o paisagismo em 

formato de flor que recebe o plantio anual de 24.000 

mudas de flores;

c) Estão em andamento as obras de Transformação 

da Escola Municipal Castelo Branco (desativada) em 

Memorial da Colonização Japonesa incluindo um 

jardim em estilo japonês.

Estabelecer parcerias com diversos 

setores da iniciativa pública e privada

• Firmar parceria com paisagistas 

para criação de jardins temáticos na 

Feira das Flores;

• Firmar parcerias com instituições 

que forneçam apoio técnico e 

oportunidades para divulgação e 

qualificação das ações do município.

a) Projetos paisagísticos na Feira das Flores:15 

projetos (2007); 14 projetos (2008); 12 projetos 

(2009);

Feira de 2010: Meta de 20 projetos paisagísticos. 

b1) Parcerias firmadas para cursos, palestras e 

oficinas relacionadas ao tema com entidades públicas 

como SEBRAE, SENAR, FETAG/RS, Governo do 

Estado RS/Coopsul, UFRGS – Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (análise de solo),

b2) Parceria com duas Instituições Privadas de 

Ensino Superior

b3) Parceria com Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Ivoti e/ou EMATER/ASCAR para comercialização 

de flores nos seguintes eventos:

- Ano 2009: FENAVINHO – Bento Gonçalves/RS; 

EXPOINTER – Esteio/RS; FENASUL – Esteio/RS; 

EXPOFEIRA – Nova Petrópolis/RS.

- Ano 2010: FENAFRA (Feira Nacional da Agricultura 



OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
Familiar e Reforma Agrária) – Porto Alegre/RS; 

EXPOINTER – Esteio/RS; FENASUL – Esteio/RS; 

EXPOFEIRA – Nova Petrópolis/RS

b4) Parceria com AFLORR e EMATER:

- Ano 2007: Workshop de arte floral com Alfredo Tilli.

b9) Parcerias com iniciativa privada:

- Ano 2007: Oficina de flores de garrafas PET; Oficina 

de Ikebana; Oficina de flores de biscuit;

- Ano 2008: Oficina de Cultivo de Orquídeas;

- Ano 2009: 4 cursos relativos a jardinagem;

- Ano 2010: Distribuição gratuita de 6.000 mudas de 

flores para as escolas.
Planejamento do paisagismo local

a) Realizar mapa dos canteiros 

públicos, em escala, para 

planejamento do trabalho podendo 

quantificar as mudas de flores 

necessárias para o plantio inicial e 

reposição.

b) Digitalizar todos os mapas para 

aprimoramento do controle;

c) Realizar controle mensal de 

aquisição de mudas conforme 

licitação.

d) Planejar e programar produção de 

flores junto aos produtores e o 

posterior plantio no município.

e) Monitorar e avaliar os serviços 

semanais nos canteiros.

a) Realizado levantamento de todos os canteiros 

públicos totalizando 15 conjuntos . Cada conjunto é 

formado de vários canteiros num total de 133 

unidades com o plantio de 40.560 mudas de flores;

b) Prevista digitalização em arquivo de computação 

gráfica (.dwg) até final de agosto de 1010;

c) Criação de planilha de controle mensal de mudas 

adquiridas conforme licitação.

d) Criação de planilha de programação e 

planejamento da produção de mudas de flores por 

produtor e espécie para cada período do ano de 

acordo com a necessidade para o plantio no 

município.

e) Criação de planilha de avaliação e programação do 

serviço semanal para manutenção dos canteiros.

Divulgação do tema flor

a) Publicação de livro diagnosticando 

aspectos turísticos, sócio- 

econômicos e culturais de Ivoti. 

b) Publicação de revista didática 

relacionada ao tema Ivoti Cidade das 

a) Publicação do livro: “Estudo Para Desenvolvimento 

Local - Diagnóstico Municipal de Ivoti”. Editora 

Feevale, 2007, Novo Hamburgo. Tiragem: 500 

exemplares.

b) Publicação de duas edições da revista: “Revista 

Escolar Ivoti Cidade das Flores”. Editora Alphaville 



OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
Flores.

c) Publicação de revista relacionada 

aos eventos e obras com o tema Ivoti 

Cidade das Flores.

d) Criação de vídeo institucional com 

o tema Ivoti Cidade das Flores.

e) Produção de DVD alusivo as 

edições da Feira das Flores;

f) Divulgar o tema flor em programa 

periódico.

Serviços Computadorizados, 2009, Ivoti. Tiragem: 

1.000 exemplares.

c) Publicação da revista: “Administrando Pela vida”. 

Edição e Coordenação de Imago Comunicação Ltda, 

2007, Ivoti. Tiragem: 4.500 exemplares.

d) Montagem do DVD “Ivoti Cidade das Flores”. Pixel 

Mídia e Audiovisual, 2010, Ivoti. Cópias: 100 cópias.

e) Montagem do DVD “Feira das Flores”. Foto Vídeo 

Vogel, 2010, Ivoti. Cópias: 10 cópias.

f) Elaborado programa de rádio que está no ar desde 

2009 na Rádio Comunitária Ivoti todos os sábados no 

horário da 12:30h ás 13h.
Realização de visitas técnicas

a) Realizar uma visita anual aos 

produtores de flores do Brasil.

a) Visita realizada em 2008 aos municípios de Santa 

Clara do Sul, Imigrante e a Hortitec em Holambra/SP;

Visita realizada em 2009 na Expoflora em 

Holambra/SP;

Visita realizada em 2010 na Casa Flor em Dois 

Irmãos/RS;
Criação e distribuição de material de 

divulgação

a) Confecção de folders, calendários, 

marca páginas, adesivos, lixeiras 

para carro, bloco de anotações, 

cartazes, banners e faixas.

b) Criação de kit de plantio;

a) Impressos mais de 500.000 unidades de material 

de divulgação no período de 2006 até 2010;

b) Criação de 100 kits de plantio composto de um 

vaso, um saquinho de substrato, semente e placa 

para identificação da flor.

Aquisição de materiais e 

equipamentos para a equipe de 

jardinagem

a) Renovação da frota e ferramentas 

para a equipe de jardinagem;

a) 2009: compra de caminhão no valor de R$ 

122.000,00 para transporte da equipe, flores e 

ferramentas e de um caminhão pipa no valor de R$ 

130.700,00 para irrigação das flores nos canteiros 

públicos;

2010: compra de um trator no valor de R$ 89.000,00 

e um triturador no valor de R$ 56.000,00 de galhos 

para a produção de composto orgânico.
Implementação do Projeto Clube de 

Amantes da Jardinagem

a) O Clube Amantes da Jardinagem foi fundado no 

dia 11 de junho de 2010 com a entrega de 30 



OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
a) Constituir um grupo de pessoas 

voluntárias interessadas na troca de 

experiências, mudas de flores e 

ações que resultem na melhoria dos 

jardins particulares e canteiros 

públicos e representem a 

continuidade do programa com o 

envolvimento cada vez maior da 

comunidade;;

b) Proporcionar cursos de 

capacitação para os integrantes do 

Clube formando  multiplicadores na 

atuação em jardins de diferentes 

pontos da cidade;

c) Divulgar nos meios de 

comunicação o Clube Amantes da 

Jardinagem.

carteirinhas para os primeiros associados, sendo que 

em julho de 2010 o grupo já conta com 40 

associados.

b) Realizados em 2010 dois cursos promovidos em 

parceria com o SENAR/RS: “Compostagem, húmus e 

substratos” e “Jardinagem”, resultando na confecção 

de um jardim no Núcleo Feitoria. Agendado para 

agosto de 2010 curso promovido em parceria com o 

SENAR/RS: “Plantas Medicinais e Aromáticas”

c) Participação do Clube em um programa de 

televisão (TV Cultura do Vale/Montenegro) em 23 de 

julho de 2010.

Matérias em jornais locais e regionais.

Criação de uma rede de contatos por e-mail para 

troca de informações e divulgação de atividades pelo 

endereço clube_jardinagem@hotmail.com.

Estabelecer junto a população de 

Ivoti um diagnóstico do entendimento 

quando ao conceito Ivoti Cidade das 

Flores

a) Realização de pesquisa de opinião 

com a comunidade sobre aspectos 

relacionados com a temática Ivoti 

“Cidade das Flores”.

b) Realização de nova pesquisa de 

opinião para avaliação do Programa 

Ivoti Cidade das Flores.

a) Foi realizada pesquisa de opinião com 280 

entrevistas no perímetro urbano e rural no dia 13 de 

março de 2010 pela IGAPE-Instituto Gaúcho de 

Pesquisas de Opinião. Com os resultados concluímos 

que fica evidente a satisfação da população com as 

ações do município. Entretanto, constata-se também 

a necessidade da criação de novos instrumentos que 

aprofundem os conhecimentos no cultivo de flores e 

impulsionem as pessoas a trabalhar para aumentar a 

dimensão do conceito Ivoti Cidade das Flores. Como 

resultado desta análise já foi elaborado pelo 

município o projeto de execução do Parque Petúnia.

b) Pesquisa de opinião prevista para julho de 2011. 
Reativação do Horto Municipal

a) Produzir mudas de árvores e flores 

para posterior plantio no município.

b) Aquisição de materiais e 

equipamentos para reforma e 

a) Início das atividades de plantio e reprodução de 

árvores e flores previstas para outubro de 2010.

b) Investimento de R$ 3.036,50 na reforma e 

aquisição de ferramentas para as atividades no horto.

mailto:clube_jardinagem@hotmail.com


OBJETIVOS/METAS RESULTADOS
manutenção do espaço;

Criação do Centro de Educação 

Ambiental do Mun.de Ivoti – CEAMI

• Criar espaço físico para concentrar 

as ações de educação ambiental 

realizadas por diversas instituições do 

município para manutenção da 

qualidade de vida e fortalecimento 

das ações do Programa Ivoti Cidade 

das Flores.

• Firmar parceria com a Fundação 

Zoobotânica do RS 

a) Desenvolvido, em 2010, projeto executivo no valor 

de R$ 77.000,00 que já esta em processo licitatório. 

O início das atividades está previsto para início de 

2011;

b) Elaborado termo de referência e orçamento pela 

Fundação Zoobotânica com previsão de entrega do 

projeto de reestruturação física e funcional para 

utilização efetiva da área como ferramenta de 

produção de educação ambiental, para  setembro de 

2010.

Valorização do título “Cidade das 

Flores”

a) Participar de concursos e prêmios 

que contemplem o tema ambiental.

a) Conquista do 2° Lugar no 1º Concurso Cidade 

Mais Florida do Rio Grande do Sul 2009/2010.

Inscrição no 9º Prêmio Gestor Público 2010.

Resumo dos resultados
 Criação da Praça das Flores; remodelação de duas praças e do Belvedere;

 Produção de três painéis artísticos com o tema FLOR em praças;

 18 famílias de produtores rurais beneficiados com o programa de incentivo à floricultura;

 Realização de 4 edições da Feria das Flores;

 Criação da Central das Flores e Informações Turísticas;

 Cedência de espaço de comercialização de flores para 30 associados da AFLORR;

  Formação de Equipe de jardinagem/Paisagismo formada por 8 integrantes. Aquisição de 

caminhão para equipe de jardinagem, caminhão pipa, trator e triturador de galhos;

 Realização de 9 cursos com as temáticas: Paisagismo/compostagem/jardinagem e 

estufas;

 Realização da Exposição Dedo Verde composta por 18 painéis com informações sobre 

flores;

 Instalação de 18 placas de sinalização indicativas e explicativas nos pontos turísticos;

 Inclusão de 7 eventos com a temática “flor”  no calendário de Eventos do município;

 Projeto paisagístico do trevo de acesso à Ivoti;

 Construção da rótula com paisagismo sob tema flor, com troca de 24.000 mil mudas 

anuais;



 41 projetos paisagísticos executados nas edições da Feira das Flores;

 Parcerias com instituições totalizando: 10 cursos, 3 palestras, 6 oficinas, 1 workshop; 

 Exposição dos produtores e agricultores em (8) feiras regionais e nacionais; 

 Distribuição de 6000 mudas gratuitas para escolas;

 Mapeamento de 133 canteiros nas vias públicas e praças com plantio 40.560 mudas de 

flores;

 Criação de planilhas de acompanhamento das produções e plantio das flores;

 Publicações relacionadas: Livro “Estudo para Desenvolvimento Local” 500 exemplares; 

Revista Escolar “Ivoti Cidade das Flores”- 1000 exemplares; Revista “Administrando pela 

Vida”- 4500 exemplares. Criação do DVD “Ivoti Cidade das Flores”- 100 Cópias e DVD da 

Feira das Flores- 10 cópias, criação do Programa de Rádio “Ivoti Cidade das Flores” na 

Rádio Ivoti – 89,7- Todos os sábados

 Realização de (5) cinco , visitas técnicas regionais e nacionais;

 Construção do Horto Municipal e aquisição de ferramentas para atividades no valor de 

R$ 3.036,50;

 Impressos mais de 500.000 unidades de material de divulgação sobre “Ivoti Cidade das 

Flores”;

 Confecção de 100 kits de plantio de flores distribuídos em eventos;

 Fundado o Clube Amantes da Jardinagem com 40 sócios;

 Pesquisa de opinião com 280 entrevistados sobre o “Programa Ivoti Cidade das Flores”;

 Conquista do 2° Lugar no 1° Concurso Cidade mais Florida do Rio Grande do Sul em 

2010.

Considerações finais
Pode-se observar, a partir dos resultados alcançados, o comprometimento dos órgãos 

públicos municipais e da comunidade com os objetivos do programa. A busca pela efetivação do 

título “Cidade das Flores” tem produzido ótimos frutos, regionalmente percebe-se a valorização 

do ajardinamento nas cidades vizinhas e a crescente preocupação com a qualidade de vida, 

conquistada e sempre em voga em Ivoti. 

Para garantir a sustentabilidade do Programa pretende-se manter o aprimoramento do 

controle de dados e do investimento, econômico e social,  nas ações voltadas ao tema flor. 

Metas  como  a  manutenção  do  Clube  dos  Amantes  da  Jardinagem,  a  reativação  do  horto 

municipal  e  a  criação  do  Centro  de  Educação  Ambiental  são  fundamentais  para  manter  a 

sensibilização ambiental, o envolvimento da comunidade local e regional e a  melhoria contínua 

do Programa Ivoti Cidade das Flores. 



Documentos anexados 

− Anexo 1: Calendários temáticos 2009 e 2010
− Anexo 2: Reconhecimento Oficial de Ivoti: Cidade das Flores
− Anexo 3: Material de Divulgação
− Anexo 4: Ambientes de lazer e contemplação exaltando o tema flor no município de Ivoti
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