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O PROGRAMA
O Programa “Em Frente, Canguçu!”, consiste em um plano de ações e
investimentos para superação das crises geradas pela pandemia e para superação
e enfrentamento aos reflexos destas crises, bem como aos principais problemas
estruturais do município.
Desta forma, o programa prevê a continuação e criação de novas ações conjuntas ,
que estão estruturadas em quatro eixos:
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- Turismo
- Valorização do Funcionalismo Público
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Programa Terra Brasil
- Primeira prefeitura do país habilitada para operar o programa na integralidade
- Primeira prefeitura do país a contratar pelo programa
- Elaboração de projetos e encaminhamento de propostas
- Assistência técnica continuada aos beneﬁciarios (5 anos)
- Isenção de ITBI para jovens agricultores que acessarem o programa (LEI N° 5. 109 /2021)
- Isenção total de custos com projeto e assistência Técnica (R$7.500,00 por projeto)
- Contratação de dois Engenheiros Agrônomos para reforçar a equipe técnica
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Programa Municipal
Amigo do Leite
- Linhas de crédito para melhorias na propriedade
- Contratação de um Médico Veterinário
- Entrega de insumos subsidiada
- Sistematização das propriedades do programa
- Melhoramento genético (sêmen gratuito)
- Mudas e sementes de forrageiras (dentro do troca-troca)
- Aquisição de maquinário e equipamento exclusivo para a atividade
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Programa Municipal
de Reservação de Água
- Elaboração de projetos, licenciamento e construção de açudes para irrigação (50 açudes)
- Elaboração de projetos, licenciamento e construção de tanques para piscicultura (20 tanques)
- Elaboração de projetos, licenciamento e construção de cisternas (100 cisternas)
- Aquisição de reservatórios moveis (100 caixa d'agua)
- R$ 350.000,00 de investimentos - Convenio com o Estado para abertura de poços artesianos
- Aquisição de um camilhão Pipa novo
- Abertura de micro-açudes com hora-maquina subsidiada
- Subsidio aos serviços de maquinas
- Isenção de custos para agricultores com inscrição no Cadastro Único
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Programa Camponês
- Projeto Fruticultura R$ 10.000,00 aquisição de 45 kits de mudas frutíferas
(quarenta e cinco famílias quilombolas beneﬁciadas).
- Projeto Fruticultura R$ 10.000,00 aquisição de 6 kits de mudas frutíferas
e sistema de irrigação (seis famílias de agricultores familiares beneﬁciadas).
- Projeto Máquinas e Equipamentos R$10.000,00
(Cooperativa de Pequenos Agricultores Agroecologistas da Região Sul)
- Projeto Produção e Comercialização de Alimentos R$ 40.000,00 para
aquisição de alimentos de agricultores familiares que serão destinados
a Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos.
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Programa Municipal
do Morango
- Aprovação da Lei do Programa de Fruticultura (LEI 4.885/2019)
- Acesso irrestrito ao programa por jovens agricultores
- Auxilio a comercialização (pontos de comercialização,
Feira Municipal do morango e busca por novos mercados)
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Programa Municipal de
Registro de Marcas e Sinais
- Modernização do serviço com base na LEI 5.170/2021
- Investimento de R$5.000,00 aquisição de programa
- Interligar as informações de registro com as forças policiais.
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Programa Municipal
de Incentivo a Olivicultura
de Canguçu
- LEI N° 5.119/2021
- R$ 100.00,00 em investimentos
- Subsidio em insumos, mudas, hora-maquina.
- Auxilio no processamento e comercialização
- Assistência técnica por três anos
- Carência de 36 meses para inicio de pagamento
- Capacitações constantes
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Programa Municipal
de Feiras Livres
- Abertura da Feira Municipal da Canchinha (6 familias)
- Abertura da Feira Municipal da Triângulo (5 famílias)
- Abertura da Feira do Prado (janeiro de 2022) (5 familias)
- Abertura de mais um novo ponto (a deﬁnir)
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Programa do Calcário
- Ampliação do programa (de uma média de 1000 toneladas ano para 3.611 em 2021)
- Foi adquirido um caminhão basculante novo e outro já empenhado
- as duas empresas do município credenciadas ao programa (Agromuller e VHL)
- Conveniado com o Estado para atender todos os feirantes do município com calcário
100%subsidiado em 2022
- Investimento de mais de R$700.000,00 em equipamento de entrega
- 200 análises de solo previstas para 2022 com investimento de R$10.000,00
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Selo da
Capital Nacional
da Agricultura Familiar
- Elaboração do Manual do Selo e regramento de uso;
- 30 empreendimentos já adotaram o selo (14 feirantes, 4 agroindústrias, 2 abatedouros,
2 hoteis, 3 restaurantes, 3 empreendimentos de turismo e uma indústria de azeite);
- Meta de chegarmos a 100 empreendimentos em 2022 e criarmos ambientes
de comercialização de produtos de Canguçu;
- Apoiar a participação em feiras em outros territórios;
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