DEMANDAS ELEITAS

Vale do Rio Pardo
1) Fortalecer e ampliar ações para produção primária de alimentos pela agricultura familiar. A
proposta envolve a destinação de recursos para estruturação da Cooperativa dos Apicultores
Familiares do Brasil – Copromel como compra de materiais, equipamentos e capacitação dos
produtores no Vale do Rio Pardo
2) Fundo Garantidor – RS GARANTI. Projeto voltado a constituir um Fundo de aval enquanto
garantia em operações de crédito, especialmente de micros e pequenos empreendedores em
municípios do Vale do Rio Pardo
3) Correção do solo. A proposta envolve a destinação de recursos para implantação de
práticas conservacionistas, aquisição de corretivos e adubo orgânico para recuperar a
fertilidade do solo na região do Vale do Rio Pardo

Missões
1)Recuperação e manutenção de estradas vicinais na região
2) Investimento em um programa destinado as crianças e jovens para o desenvolvimento da
inovação, ciência e tecnologia, com finalidade de melhorar a qualidade de vida na região

Sul
1) Correção do Solo
2) Praia Sustentável no Município de Turuçu
3) Cidades Inteligentes – pontos públicos de internet

Médio Alto Uruguai
1)Fomentar as cadeias produtivas indutoras do desenvolvimento local e regional
2) Promover a recuperação e conservação dos solos e das águas dos municípios do COREDE
Médio Alto Uruguai
3)Fortalecer o turismo na região do COREDE Médio Alto Uruguai através de divulgação e
qualificações dos empreendedores e demais agentes envolvidos no setor

Fronteira Noroeste
1) Fortalecer as cadeias produtivas agropecuárias do leite e corte da região, buscando a
aquisição de equipamentos e insumos para aumentar a produtividade e a melhoria constante
das condições de trabalho dos produtores

Fronteira Oeste
1) Fortalecimento da Agricultura familiar e Pecuária de Leite familiar, construção, ampliação e
aquisição de equipamentos para agroindústria familiar, fomento das cadeias produtivas da
pecuária familiar e agricultura familiar e participantes do PAA e PNAE
2) A proposta é a criação de uma unidade referência na criação, abate e processamento de
peixe para capacitação de agricultores familiares na fronteira oeste. A preocupação com a
produção de alimentos de uma forma sustentável e de menor impacto ambiental vem sendo
cada vez mais discutida na atualidade. Para tanto, produções de menor impacto ambiental
vem ganhando força. A produção de peixes em cultivo é capaz de produzir em pequenos
espaços um grande volume de proteína animal de alta qualidade, diminuindo assim a pesca
extrativista e reduzindo o impacto ambiental decorrente dessa atividade. A qualidade do
produto animal que chega na mesa do consumidor também é fundamental dentro do processo
produtivo. A criação de uma unidade de abate e processamento de pescado é essencial para
garantir o abate desses animais sem sofrimento, bem como garantir a qualidade e aumentar a
oferta de produto no mercado

Vale do Rio dos Sinos
1)Identificação, estruturação, qualificação e promoção de atrativos e rotas turísticas na região
do COREDE do Vale do Rio dos Sinos

Centro Sul
1) Promoção dos destinos turísticos e estratégias de marketing para o setor e promoção de
feiras regionais
2) Ampliação da internet no meio rural e aquisição de equipamentos para atividade rural
(patrulha agrícola)
3)Centro ou Sala de inovação com linhas de atuação nas IES presenciais da Região

Litoral
1)Manutenção das estradas vicinais
2) Na perspectiva da retomada da questão COVID 19 nas vidas de todos e no desenvolvimento
da cidade e da região, necessário o investimento em qualificação profissional

3)Criação e integração de rotas e destinos turísticos regionalizados, garantindo o avanço e o
desenvolvimento econômico dos municípios da região

Celeiro
1) Sinalização turística nos 21 municípios do COREDE Celeiro, com padronização da sinalização
indicativa dos pontos turísticos, com ênfase ao ecoturismo, turismo rural e religioso, com
maior destaque ao Salto do Yucumã

Produção
1) O objetivo do desenvolvimento rural sustentável é incentivar o uso adequado da terra e dos
recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária,
Terras indígenas ou Comunidades Extrativistas, nas Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) e
nas áreas de produção agropecuária de tipo patronal/empresarial de grande escala

Noroeste Colonial
1)Desenvolver projetos de apoio a pequenas empresas, microempreendedores individuais,
urbanos e rurais, através de cursos de qualificação, disponibilizando-os através das Salas do
Empreendedor dos municípios do COREDE Noroeste Colonial
2) Aquisição de veículos populares para Ascar/Emater para prestar serviços de assistência
técnica nos municípios do Corede Noroeste Colonial
3) Qualificação de pessoal e aquisição de material para oficinas que mantêm os idosos ativos,
físico e mentalmente, nos 11 municípios do COREDE Noroeste Colonial

Alto Jacuí
1)Internet no meio rural
2)Estruturação de uma incubadora tecnológica regional, em Cruz Alta, com a finalidade de
apoiar o desenvolvimento de novas atividades empresariais em nossa região

Vale do Taquari
1) Cicloturismo

Serra
1) Ações de infraestrutura e atendimento nas áreas psicossociais para garantir os direitos de
crianças adolescentes e adultos com deficiência auditiva, transtorno do espectro autista,
deficiência múltiplas aprendizagens, entre outras limitações
2)a) Programa de incentivo para irrigação na fruticultura regional. b) Apoio à agricultura
familiar orgânica com subsídios aos bioinsumos. c) Cisternas para reserva de água 1176

3)Planejamento estratégico e de comunicação da Rota Turística Vales da Serra: Antônio Prado,
Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e São Marcos

Rio da Várzea
1)Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar com ênfase na permanência do jovem no
campo. Diversificação das culturas (fruticultura, olericultura, agroindústria e bovinocultura de
leite). Aquisição de insumos agrícolas para agricultura familiar
2) Fomentar a bovinocultura de leite e demais cadeias para a agricultura familiar na região do
Corede Rio da Várzea, difundindo informações e tecnologias, capacitações, insumos e o
monitoramento da composição bromatológica de pastagens e demais alimentos utilizados na
produção de leite
3) Infraestrutura para realizações de eventos técnicos (reuniões, dias de campo) e também
para feiras (comercialização de peixes, uvas, etc...). Qualificação das atividades desenvolvidas
na área da Piscicultura e incentivo a industrialização em agroindústria familiar

Metropolitano Delta do Jacuí
1) Recuperação e manutenção de estradas vicinais da região 839
2)Instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos para produção de energia elétrica

Alto da Serra do Botucaraí
1)Desenvolvimento Regional do Agronegócio
2)Desenvolver o turismo regional

Nordeste
1) Apoio às agriculturas familiares: adequação sanitária, fiscal e ambiental das agroindústrias
familiares e de pequeno porte localizadas no COREDE Nordeste/Rs, qualificá-las no processo
de gestão e de transformação e comercialização de produtos, possibilitando sua
reestruturação e ampliação

Vale do Jaguarí
1)Melhoramento para estradas vicinais
2) Apoio ao empreendedorismo

Vale do Caí
1) Uso múltiplo da água: estrutura de abastecimento humano e dessedentação animal.
Preservação e proteção de nascentes. estruturas de captação e armazenamento de água dos
telhados. Construção de micro açudes. Aquisição de veículos e equipamentos distribuidores de
água potável. Implantação de sistemas de irrigação no uso múltiplo das águas, a comunidade
decidirá com o Conselho de Agricultura como aplicar

Campos de Cima da Serra
1) Manutenção e conservação de estradas vicinais
2) Construção de estação de tratamento de esgoto e ampliação de rede de abastecimento de
água em área urbana e rural

Norte
1) Consolidar o turismo e seus produtos, bem como sua comercialização, na Região Turística
Termas e Lagos (na abrangencia do CREDENOR/AMAU), com a implantação do Programa de
Consolidação do Turismo na Região Turística Termas e Lagos

Jacuí Centro
1) Infraestrutura turística para região Jacuí Centro
2) Construção e/ou ampliação de agroindústrias, Construção de micro açudes e/ou cisternas

Paranhana Encosta da Serra
1) Qualificação de Praças, Parques e Monumentos
2) Implantação de roteiro integrado de cicloturismo e caminhantes no Paranhana
3) Qualificação de pessoas para o trabalho

Central
1- a) Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura b) Estrutura para
armazenamento e distribuição de hortifrutigranjeiro

Campanha
1- a) Construção do roteiro das Cascatas do Pampa Gaúcho b) Implementação da
infraestrutura mínima para o receptivo de turistas no Parque Natural Municipal da Cascata do
Salso
2- a) Implementação de Centros de Comercialização b) Organização de espaços para
pequenos agricultores/familiares, agroindústrias e artesanato

Hortênsias
1) Implementação do Plano de Sinalização Turística na Região Hortênsias

