
PROPOSTAS 

 

PARA A AGRICULTURA: 

 

 - Apoio e fortalecimento à Bacia Leiteira com: 

 Cascalhamento das estradas até a propriedade;  

 Assistência técnica com cursos de formação, em parceria com o Senar; 

 Assistência veterinária permanente; 

 Melhoramento de pastagens; 

 Manejo; 

 Melhoramento genético com inseminação artificial com sêmem sexado, 

dando formação para, pelo menos, duas pessoas por comunidade; 

 Distribuição de botijões de sêmen onde há linha de leite com 

abastecimento de nitrogênio sendo distribuído por regiões; 

 Distribuição de novilhas para pagamento após dois anos com uma 

novilha; 

 Distribuição  de resfriadores e tanques de expansão nas comunidades 

que não tem; 

 Construção de laboratório para exames de analises clinicas animais; 

 Ampliação continua do viveiro de mudas, com preços subsidiados para 

vinte mil mudas de eucalipto para o agricultor familiar, dentro de uma meta 

projetada, com acompanhamento técnico e posta na propriedade, com 

distribuição de venenos para formigas com 50% dos preços subsidiados; 

 Manter incentivo ao reflorestamento natural, com distribuição de 

sementes de bracatingas para produção de carvão e lena; 

 Manter parceria com a COPEL para incentivo à piscicultura, aquisição de 

alevinos, oferecendo ao produtor até 25 horas/máquina subsidiadas para a 

construção de açudes; 

 Manter o incentivo à aquisição de matrizes e reprodutoras para criação 

de ovinocultura e caprinocultura; 

 Manter o incentivo à aquisição de matrizes e reprodutoras para criação 

de ovinocultura e caprinocultura; 

 Manter o incentivo à avicultura, firmando convênios com frigoríficos do 

ramo; 

Programa Mulheres no Campo, implementando políticas públicas, 

promovendo a equidade das relações de gêneros através da capacitação e 

valorização da mulher rural, garantindo o alcance ao desenvolvimento 

sustentável. 

Habilitação Rural, com apoio para fortalecer o programa dos governos 

Estadual e Federal, para aquisição de novas moradias e reformas; 

Apoio a Associação de Produtos Rurais, cooperativas e sindicatos; 

Ampliação da distribuição de patrulhas agrícolas mecanizadas às 

associações formalizadas; 



Promoções de feiras do produtor como apoio a produção e 

comercialização de fruticulturas, hortaliças e demais produtos naturais como 

sucos, vinhos, frutas, compotas entre outros; 

Regularização da fábrica de sucos de uva do Assentamento Chico 

André; 

Continuação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, do 

Governo Federal, priorizando a merenda escolar; 

Distribuição de sementes de pastagem de inverno a preço de custo, 

como aveia, azevém, avica e trevo; 

Assessoria técnica para a importância de adubação verde de verão e 

inverno, como forma de recuperação e conservação do solo; 

Criação de um banco de sementes para que o agricultor tenha a garantia 

de sementes a baixo custo, incentivando a produção agroecologia; 

Regularização da terra dos agricultores para facilitar o acesso ao crédito; 

Implantação de abatedouro Municipal de gado, suínos e aves; 

Implantação de escola técnica para capacitação dos Agricultores 

interessados;  

Incentivo à produção de hortaliças, batata doce, mandioca, alho, cebola, 

morango, batata, salsa, frango, e Pomar de frutas na Vila Rural Alberto Alberto 

Carraro, com aquisição de produtos para o PAA. 

Calçamento nas ruas da Vila Rural, para dar melhores condições aos 

produtores. 

 

PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

 Manutenção dos programas sociais dos estaduais e federais já 

existentes com Bolsa Família, Bolsa Escola, entre outros; 

 Criação de programas municipais de promoção social de famílias de 

baixa renda; 

Inclusão social de famílias de baixa renda; 

  Compromissos com a criança e o adolescente; 

  Construção de clube para grupos de terceira idade do município realizar 

em seus encontros e eventos; 

 Valorização da Família com a realização de programas e atividades 

voltadas a todos os membros; 

Programas específicos ao atendimento e inclusão de pessoas com 

necessidades especiais; 

Valorização da Família com a realização de programas e atividades 

voltados a todos os membros; 

Realização de convênios para assistência jurídica; 

Continuação de confecção de documentos pessoais; 

Incentivo aos clubes de mães já existentes e a criação de novos; 

Construção da casa do Artesanato Como incentivar fabricação e 

comercialização dos mesmos; 



Ampliação da oferta de cursos de culinária, tricô, e crochê, artesanato, 

informática, entre outros, incentivando a melhoria da renda da mulher e das 

famílias; 

Reforma e ampliação da Casa lar. 

 

PARA A CULTURA E TURISMO: 

 

Construção de centro de eventos com espaço adequado para realização 

de peças teatrais, cinema, palestras, festivais de música, sala de exposição de 

telas, e todos eventos de caráter cultural; 

Criação de escolinhas de danças e formação do grupo Municipal de 

dança; 

Criação do coral Municipal, formado por integrantes adultos; 

Apoio às entidades tradicionalistas; 

Apoio aos artistas municipais de todas as áreas, música, dança, artes 

plásticas, entre outras; 

Continuação do Miss Coronel Domingos Soares; 

Ampliação da biblioteca municipal, com a construção de salas para aulas 

de música, teatro entre outras;  

Aquisição de mais instrumentos musicais, com bateria eletrônica, 

teclados, acordeões e viola;  

Implantação de projetos de aulas de canto e instrumentos musicais nas 

comunidades rurais;  

Identificação de possíveis comunidades rurais, para implantação de 

bibliotecas públicas;  

Executar programas e projetos de desenvolvimento das áreas de 

preservação dos tradicionais, populares, folclóricos, artesanais, entre outros; 

Dar continuidade ao FEMUCEL, ampliando as categorias e abrindo para 

participantes de outros municípios;  

Criação de festival de música gauchesca inativa e nativista, incentivando 

os próprios artistas locais que apreciam estes gêneros musicais; 

Criação de escolinhas de teatro e formação de um grupo municipal de 

teatro; 

Promoção de cursos de pintura em tela; 

Realização de exposições de obras de artistas locais; 

Ampliação do Acervo da biblioteca municipal; 

Buscar meios para criação de Museu Municipal; 

Incentivo e orientação a melhoria contínua da infraestrutura dos hotéis e 

pensões existentes no município, adequando às normas do Ministério do 

Turismo; 

Incentivo à construção de pousadas nas áreas urbanas e Rural voltada 

os visitantes de outros municípios;  



Elaboração de caderno turístico de Coronel Domingos Soares, revelando 

os principais pontos turísticos do município, com um enfoque em fazendas e 

cachoeiras; 

Disponibilização de transporte para levar visitantes para passeios 

turísticos; 

Construção de portais nas duas estradas do município. 

 

PARA A EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO: 

 

Implantação de educação em tempo integral em todas as escolas 

municipais; Ampliação e reforma de todas as escolas municipais;  

Reestruturação da frota de transporte escolar com aquisição de novos 

ônibus e micro-ônibus;  

Articulação junto à Secretaria do Estado de Educação -SEED, para 

implantação de mais uma escola estadual no município;  

Construção gradativa de quadras poliesportivas em todas as escolas 

municipais; Construção da casa do professor, para a brigar e dar melhores 

condições aos professores do interior, quando necessitarem ficar na sede do 

município para participar de eventos, cursos, e encontros promovidos pelo 

Departamento de Educação;  

Aquisição de uniformes escolares para todos os alunos da Rede 

Municipal; Construção de refeitório na Escola Professora Aurora Fabrício de 

Neves Tortelli; Viabilizar junto ao governo do estado a construção do novo 

Colégio. 

 


