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AÇÕES para o BICENTENÁRIO 
Tradição – Cultura – Inovação 

. 
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APRESENTAÇÃO 
. 

Em março de 2009 um grupo de voluntários começou a se reunir com o objetivo de elaborar propostas para o futuro de São Leopoldo e Região.Este trabalho ganhou 
formalidade em 23 de julho de 2010 quando foi oficializada a criação do Instituto São Leopoldo 2024 – (ISL2024).A busca é projetar Propostas de ações de longo 
prazo, para que a cidade e a região tenham um instrumento permanente de planejamento do futuro. 

. 
A primeira de três etapas foi realizada através da AGENDA 2016 entregue à sociedade e aos candidatos ao executivo municipal, em julho de 2012. 

. 
A AGENDA 2020, foi um trabalho realizado através dos Grupos de Trabalho do Instituto São Leopoldo 2024, iniciado durante o mês de outubro 2015 com a 
colaboração de diversas Entidades Empresariais, Órgãos Públicos e Instituições de Ensino, não apenas da cidade, mas igualmente de Municípios da Bacia do Rio dos 
Sinos.  
Esta extensão se justificou pela necessidade de Integração de diversos Eixos Temáticos dos Municípios que dependem da Água do Rio dos Sinos, considerado o 
verdadeiro Eixo de Integração Regional. . 
 
A AGENDA 2024, ano do bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, completará a seqüência inicial proposta pelo Instituto São Leopoldo 2024 na busca de algumas 
respostas relacionadas diretamente com a questão: 

Como viveremos o Amanhã? 
. 

Neste contexto estamos apresentando uma seqüência de assuntos específicos dando início ao planejamento do 
 

BICENTENÁRIO 
 

No período de 2017 - 2024 
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. 
1 - Credenciamento do ISL2024 para PROMOÇÃO DE AÇÕES 

visando  
2024 - BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ - (Tradição – Cultura – Inovação) 

. 
de modo voluntário , em sintonia com as demais ações necessárias para tão significativa data. 
. 
A participação da Prefeitura se fará pelos representantes das Secretarias envolvidas e a participação da comunidade se fará através de representantes nos 
correspondentes Conselhos Municipais.  
A sistematização dos processos será realizada através de Projetos, sua seqüência de Ações e correspondentes Controles.  
Como sugestão inicial, buscaremos viabilizar o uso do SCOPI (www.scopi.com.br )  
Estamos em fase de estruturação do correspondente Plano de Mídia, com patrocínio empresarial, e sua possível apresentação em pelo menos dois idiomas. 
As ações serão desenvolvidas em círculos de abrangência, iniciando na cidade de São Leopoldo, com progressiva extensão temporal/anual aos 40 municípios 
originários de São Leopoldo e, posteriormente atingindo dimensão Regional e Nacional, em colaboração com a FECAB – Federação dos Centros Culturais Alemães 
do Brasil, a qual o ISL2024 é associado.   
. 

O Objetivo é ter uma AGENDA de EVENTOS relacionada com o ano do BICENTENÁRIO, 
à semelhança do apresentado em 2013 /2014 (Ano da Alemanha no Brasil) 

. 
A nível internacional, estamos em contato direto com Sociedade Brasil-Alemanha  (DBG – Deutsch-BrasilianischeGesellschaftt e.v – Berlim) com a qual promovemos 
possíveis parcerias entre Brasil-Alemanha. Atualmente existem 18 cidades alemãs parceiras de cidades brasileiras, das quais 11 estão no Rio Grande do Sul. 
. 
Importante salientar que anualmente é realizado Encontro Econômico Brasil-Alemanha (Deutsch-BrasilianischeWirtschaftstage) de modo alternado entre Brasil e 
Alemanha. O encontro deste ano de 2017 será realizado dias 12 a 14 de novembro – na FIERGS – Porto Alegre.  
Temos a intenção de apresentar a possível candidatura para 2023 no Vale do Sinos, em ação conjunta entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, dando início ao ano do 
BICENTENÁRIO, de modo similar realizado em outubro-2016, na Alemanha, quando o evento foi realizado em duas cidades  do Estado de Thüringen  (Weimar + 
Einfurt). 

.x. 
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2 - PARTICIPAÇÃO na FORMATAÇÃO da SÃO LEOPOLDO FEST-2017. 

. 
O Brasil, desde janeiro de 2013, tem exatamente 5.570 municípios (IBGE).  
Alguns desses municípios são conhecidos, além de seu próprio nome, por uma referência que o caracteriza por alguma conotação geográfica, cultural ou histórica. 
Exemplos : 

• Novo Hamburgo , RS =  “Capital Nacional do Calçado”.  

• Porto Alegre, RS = “Cidade Sorriso”. 

• Nova Petrópolis, RS = “Jardim da Serra Gaúcha”. 

• Caxias do Sul, RS = “Pérola das Colônias” 
São Leopoldo é o ÚNICO município do BRASIL que é reconhecido, por lei, como sendo “Berço da Colonização Alemã no Brasil.”  
Título este que será motivo de grande comemoração por ocasião do seu BICENTENÁRIO, em 2024 (daqui a sete anos!)  
Sua maior expressão cultural popular traz esta característica no nome = São Leopoldo FEST.  
Mas... sua característica cultural se perdeu na busca de uma pluralidade indefinida até o momento, conforme verifica-se do evento realizado em 2016.  (vide anexos) 
É neste contexto que o ISL2024 vem solicitar ao poder Executivo do Município, a possibilidade de 

PARTICIPAÇÃO na FORMATAÇÃO da SÃO LEOPOLDO FEST-2017,  
e inseri-la  

CALENDÁRIO DE EVENTOS DO BICENTENÁRIO, EM 2023-2024.  
.permitindo sua progressiva readaptação ao conceito de FEST conforme a tradição germânica. 

. 
Nos 40 municípios adjacentes e contíguos, originários da Villa de São Leopoldo (1846) estão registrados cerca de 120 Associações Culturais Alemãs, que preservam 
TANZEN , SINGEN, SPIELEN UND FEIERN cujo complemento é nada menos que ESSEN und TRINKEN.  
Através da FECAB-Federação das Associações Culturais Alemães do Brasil, a qual somos filiados, temos possibilidades de convidá-las a participar da  

. 
NEUE SANKT LEOPOLDFEST – 2017 

. 
PROSIT ! 

.x.  
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3 - Concluir o Processo de  
TOMBAMENTO DA PRAÇA DO IMIGRANTE – SL 

 
Histórico 

• ISL2024 tentou durante cerca de 3 anos a recuperação da Praça, mas uma decisão do COMPAC impediu (estava em processo de Tombamento); 

• Prof. Martin Dreher, conseguiu contato com Prof. Daniel Adams Boeira,  permitiu acesso ao protocolo do processo junto ao IPHAN-RS.; 

• Resgatado, digitalizado e publicado o Dossiê do Processo de Tombamento, no sitio do ISL2024: 
http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/53/arquivos/tombamennto-2015.pdf 

•  Obtida informações de procedimentos e orçamento para tramitação e Tombamento, com profissional especialista; 
1.  Dossiê do Tombamento da Praça do Imigrante – São Leopoldo.- R$ 35.000,00 – Anexo 1; 

•  Reunião com Prefeito, em julho-2016, para realizar aditivo ao contrato de Inventário do Patrimônio Histórico (profissional especialista já tem 
contrato com o Município), descartada em out-2016; 

• O ISL2024 buscou junto a AESul, patrocínio através de Projeto Cultural, rejeitado, pois a entidade promotora deve ter fins lucrativos. 
Ocorrências relevantes e justificativas 

• Em 18 de março de 2016, o ISL2024 e ACIST-SL cumprem agenda com comitiva da cidade alemã de Rheinbollen(Prefeito Sr. Franz-Josef Lauer + 
comitiva, de 27, foram à Maratá firmar Acordo de Cidades Parceiras, entre as mesmas);  

• Sr. Lauer espantou-se com o estado degradado da Praça do Imigrante, cujo Monumento comparou a uma ruína, visto seu estado; 

• Para surpresa geral, a Praça foi entregue , em outubro-2015, ao cuidados do Sr. Ronaldo (?) que coordenou uma equipe de voluntários em um 
mutirão de limpeza e instalação de rede elétrica sem a correspondente aprovação pelo COMPAC. Os bancos históricos desapareceram . A 
equipe ficou trabalhando em regime de mutirão até junho-2016;  

•  Importante salientar-se que o tombamento, permitirá a inclusão de São Leopoldo na relação de Cidades Históricas do Brasil, com o 
conseqüente acesso recursos financeiros via PAC Cidades Históricas, Lei Rouanet, e de empresas. 

. 
Neste contexto solicitamos ao executivo municipal a possibilidade de assumir o item 1 do processo,  

buscando o ISL2024, na seqüência , viabilizar as correspondentes ações do Item 2, como patrimônio histórico. 
2. Projeto de Revitalização da Praça do Imigrante (informal, sem memorial descritivo do IPHAN)– São Leopoldo.- R$ 45.000,00 – Anexo 2 

.x.  
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4 - Construção do  
MONUMENTO A PAZ ENTRE OS POVOS 

. 
Os índios já habitavam o Vale do Rio dos Sinos, quando os portugueses criaram a Real Feitoria da Linha Cânhamo, utilizando a mão de obra de escravos africanos. E 
com a chegada dos imigrantes, alemães, seguidos de poloneses, italianos e ucranianos, foi se criando uma sociedade multirracial cujo complemento se deu no final 
do século passado, com a colônia japonesa de Ivoti.  
Com a sugestão do IPHAN de manter o entorno da Praça do Imigrante com abrangência sobre a Ilha e margens entre as pontes limites atuais, a montante e jusante, 
como Centro Histórico de São Leopoldo, consideramos ser esta a oportunidade de expressar, de maneira física, a Integração realizada entre estes povos. 
Entretanto, ao contrário da tendência mundial de enaltecer feitos guerreiros ou trágicos em seus monumentos e espaços (Trafalgar Square, Vale dos Caídos, Arco do 
Triunfo, Coliseu, etc) estamos indicando a necessidade de  

Construção do MONUMENTO À PAZ ENTRE OS POVOS. 
Trazendo a um local privilegiado por natureza (na devida proporção, comparável a Ile de La Citê – no Sena, em Paris) um marco histórico e social característico da 
formação da sociedade gaúcha e, por extensão, brasileira. 

A maneira de planejar e executar esta obra, de caráter urbano-social, será por mecanismos internacionais de concurso de projetos e seu resultado final motivo de 
financiamento / investimentos PPP com caráter social-educacional, a semelhança do realizado recentemente em Passo Fundo – Parque da Gare. 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/idom_/parque-da-gare/3641 
.x. 

  
  

Jusante  Montante  
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5 – Participação do ISL2024 em  
CONSELHOS MUNICIPAIS 

 relacionados com AGENDA 2020 
. 

A relação com a data do BICENTENÁRIO traduz a busca de Propostas de ações de longo prazo, para que a cidade e a região tenham um instrumento permanente de 
planejamento do futuro. 
A primeira de três etapas foi realizada através da AGENDA 2016 entregue à sociedade e candidatos ao executivo municipal, em julho de 2012.Ao final do seu 
período, a AGENDA 2016 tem a seguinte avaliação preliminar por eixo temático e suas correspondentes propostas: 
 

Eixo Temático Total de  
Propostas 

Concluídas 
Proposta = 100 % 

Execução Parcial 
Proposta =  (?) % 

Não Realizada 
Proposta = (zero?) % 

Avaliação 
% realizado/ total 

Observação 

AMBIENTAL  11 A-01 = 100 A-03 = 50 
A-05 = 50 

DEMAIS  
08 propostas = 0 

200 / 1100 
Aprox = 18% 

Dados estimados 
Sujeitos a análise. 

CULTURAL 15 C-06 = 100 C-02 = 10 
C-03 = 50 
C-04 = 80 

DEMAIS 
11 propostas = 0 

240 / 1500 
Aprox = 16% 

Dados estimados. 
Sujeitos a análise. 

ECONÔMICO 10 E-03 = 100 -x- DEMAIS 
09 propostas = 0 

100 / 1000 
Aprox = 10% 

Dados estimados. 
Sujeitos a análise. 

GERENCIAL 09 G-03 = 100 
G-06 = 100 

G-01 = 80 DEMAIS  
06 propostas = 0 

280 / 900 
Aprox= 31% 

Dados estimados. 
Sujeitos a análise. 

SOCIAL 16 -x- S-11 = 40 
S-12 = 80 

DEMAIS 
14 propostas = 0 

120 / 1600 
= 7,5% 

Dados estimados. 
Sujeitos a análise. 

TOTAL 52 5 8 48 940 / 5200 
Aprox = 18 % 

Dados estimados. 
Sujeitos a análise 

. 
No período transcurso, membros do ISL2024 participaram , como voluntários, de discussões e apresentações sobre: 

• Revisão do Plano Diretor – com efetiva contribuição de 71 solicitações (do total de 142 apresentadas) – período considerado = 2017/2027 

• Elaboração do Plano Municipal de Educação –GT 09 – Gestão e Finanças – período considerado 2015/2025 

• Elaboração do Planejamento CONSINOS - com a efetiva contribuição de 14 Pré-Projetos, - período considerado – 2016/2026. 
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A AGENDA 2020, entregue em agosto de 2016 refletiu possíveis ações, não apenas da cidade, mas igualmente de Municípios da Bacia do Rio dos Sinos.  
 

http://www.isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf 
 

Esta extensão se justifica pela necessidade de Integração de diversos Eixos Temáticos dos Municípios que dependem da Água do Rio dos Sinos, considerado o 
verdadeiro Eixo de Integração Regional e que necessita de resposta a questão – 

. 
Como viveremos o Amanhã? 

. 
É neste contexto que o ISL2024 vem solicitar ao poder Executivo do Município, a possibilidade de   

 
PARTICIPAÇÃO do ISL2024 em CONSELHOS MUNICIPAIS 
 relacionados com EIXOS TEMÁTICOS DA AGENDA 2020, 

AMBIENTAL – CULTURAL – ECONÔMICO – GERENCIAL - SOCIAL 
 

disponibilizando informações e experiências profissionais, de modo voluntário , em sintonia com as demais ações necessárias para  
viabilizar (ou não) as PROPOSTAS da AGENDA 2020. 

 
Ao final do ano de 2016, finalmente, foi possível a 1ª participação em Conselho Municipal, especificamente no COMDEMA, importante pela situação emergencial do 
4º rio mais poluído do Brasil! 

.x. 
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Agradecemos a oportunidade 
 

Contato 
. 

Airton Corrêa Schuch 
Secretário – ISL2024 

. 
Fone = (51)-3596-1176 

Celular = (51)-9-9918-1176 
e-mail = acesso@sinos.net 

skype = acessoschuch 


