Votação de Demandas - Vale do Taquari
Projetos - Escolha uma das opções

1 - SDR - Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Convênio com Município ou Financiamento via FEAPER para execução de Projetos de apoio ao
Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Ex.:Fruticultura, Olericultura, Apicultura, Suinocultura,
Avicultura, Leite e Pecuária Familiar, Agroindústria, Piscicultura, Indígenas, Quilombolas, Jovens
Rurais, etc).

2 - SSP - Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança
Aquisição de viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros de Lajeado e Estrela e aquisição de
equipamentos para a Polícia Civil

3 - SEDUC - Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem
4 - SES - Ampliação, reforma, e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de
saúde vinculados ao SUS
Para atendimento dos hospitais do Vale do Taquari. distribuição em função do número de leitos SUS

5 - SOP - Programa Estadual de Saneamento
Redes de água, Saneamento Para Pequenas Comunidades, Sistema de Tratamento individual de
esgoto e drenagem urbana, Módulos Sanitários

6 - SDR - Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural
Convênio com Município ou Financiamento via FEAPER para execução de projetos de infraestrutura
rural: Poços Artesianos; Micro açudes e viveiros para Piscicultura; c) Cisternas; Sistemas de irrigação
para Agricultura Familiar; Sistemas de saneamento (banheiro, filtro e fossa); Redes de abastecimento
de água; Equipamentos para acesso à internet e telefonia, pequenas redes internas; Equipamentos
para geração de energia solar fotovoltaica,e/ou energia eólica; Biodigestores, Redes elétricas interna
da propriedade rural; Geradores de energia

7 - SDSTJDH - Promoção da Paz e Prevenção ao uso indevido de drogas no RS
8 - SEAPI – Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário – Suinocultura
Projetos que auxiliem os produtores no tratamento e destinação correta dos resíduos da criação de
suínos

9 - SEDACTEL - Regionalização do Turismo
Fortalecimento da gestão descentralizada (Apoio às Governanças Regionais); Posicionamento de
mercado; Estruturação de produtos, destinos e segmentos turísticos

10 - SSP - Videomonitoramento e cercamento eletrônico

