RESULTADO
DO PROCESSO
SELETIVO

DE EMENDA PARLAMENTAR NA
ÁREA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
(OGU 2022)
O Gabinete do Deputado Federal
Marcel van Hattem (NOVO-RS)
divulga o resultado do processo
seletivo, aberto em janeiro de 2022
através do Edital 02/22, para alocação
de emendas individuais impositivas
ao Orçamento Geral da União de
2022 na área da infraestrutura
turística.
O recurso disponível, segundo o
Edital, foi de R$ 1.500.000,00 para
apoio a projetos de infraestrutura
turística na modalidade investimento
(GND 4). O recurso foi destinado
exclusivamente a projetos inscritos
por prefeituras do Rio Grande do Sul.
Foram analisados 114 projetos de
municípios diferentes, o que significa
dizer que quase 23% das prefeituras
gaúchas tiveram suas propostas de
infraestrutura turística homologadas
e analisadas pelo parlamentar e sua
equipe. O alto número de projetos
examinados, e a boa qualidade da
maioria deles, acabou por atrasar a
divulgação do resultado do processo
seletivo. Em razão do valor limitado
da emenda individual (R$ 1,5 milhão)
foi impossível contemplar a
demanda existente.
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Após análise e avaliação de todos os
projetos, foram contemplados
aqueles submetidos pelas
prefeituras de Agudo, Candelária,
Derrubadas, Maratá, Morro Reuter
e São Sebastião do Caí. As propostas
apresentadas mostraram-se bem
estruturadas segundo os parâmetros
do Edital e contemplaram com
excelência os elementos solicitados.
Foram, também, considerados com
alta qualidade técnica, com
viabilidade para serem
implementados, com relevância
turística local e regional e resultados
que justificam o direcionamento dos
recursos da emenda parlamentar. As
informações sobre os projetos
contemplados serão apresentadas a
seguir.
Os projetos submetidos no processo
seletivo de 2022 estarão
automaticamente inscritos para nova
avaliação que deverá ser realizada
ainda neste ano para contemplar
mais municípios com recursos para
infraestrutura turística.
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Agudo

VOLKSLAGER
CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS GASTRONÔMICOS
TURÍSTICOS
O município de Agudo apresentou projeto
para a construção de um centro de
comercialização de produtos
gastronômicos tradicionais, o Volsklager
(armazém do povo). Conhecido por seus
produtos coloniais, Agudo pretende
fortalecer a oferta turística no município
por meio da gastronomia, beneficiando a
população da região central do Rio
Grande do Sul.
O projeto prevê a concessão
público-privada para a utilização do
Volkslager, o que possibilitará o
fortalecimento do empreendedorismo
local e fomento a novas ações ligadas ao
turismo. O Volkslager fará parte do
Voksgarten (jardim do povo), um espaço
coletivo que integrará comércio, turismo,
culinária e eventos de lazer. O estilo
arquitetônico prevê a construção de
cabanas em estilo enxaimel, mantendo as
tradições da colonização alemã da cidade.

Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Central

16.722

Volkslager
centro de
comercialização
de produtos
gastronômicos
turísticos

R$ 250 mil
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Derrubadas

ROTAS DE
CICLOTURISMO
E CAMINHADA
A maior queda longitudinal do mundo,
o Salto do Yucumã com 1.800 metros de
extensão, está localizada no Parque
Estadual do Turvo, em Derrubadas. Com
uma natureza exuberante, o local é um
importante refúgio para animais
ameaçados de extinção e tem grande
potencial turístico ainda a ser explorado.
O projeto da prefeitura prevê a
implementação de quatro rotas
autoguiadas de cicloturismo e caminhada
entre 35km e 50km de extensão dentro do
parque. Para melhor atender o turista,
serão instalados pontos de apoio, com
estações de hidratação equipadas com
micro estação de
manutenção de bicicletas, além da
construção de um Centro de
Atendimento ao Turista (CAT) no Parque
Estadual do Turvo.

Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Rota do Yucumã

3.000

Rotas de
cicloturismo
e caminhada

R$ 250 mil
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Morro Reuter

REVITALIZAÇÃO
DA RUA
INDEPENDÊNCIA
O projeto apresentado pela prefeitura de
Morro Reuter prevê a revitalização da Rua
Independência, desde o pórtico de
entrada até a Igreja Imaculada Conceição,
no centro da cidade. Principal via de
acesso ao município, a rua foi
pavimentada há mais de 30 anos e, de lá
pra cá, recebeu apenas cuidados
paliativos.
Com a revitalização, a expectativa é de
que muitos turistas que trafegam pela
BR-116 em direção a Gramado/Canela
acabem por conhecer o município. Hoje
cerca de 5 mil turistas visitam Morro
Reuter aos finais de semana e, com a
revitalização, a expectativa é de que esse
fluxo seja ampliado significativamente.

Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Vale Germânico

6.513

Revitalização
da Rua
Independência

R$ 250 mil
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São Sebastião do Caí

REVITALIZAÇÃO
DA PRAÇA JUNTO
AO CAIS DO PORTO
Maratá apresentou projeto para a
construção de ciclovia e faixa de
pedestres, com extensão de 530 metros,
ligando o centro da cidade até a
Cachoeira de Maratá - principal ponto
turístico do munícipio. Atualmente o
acesso à cachoeira só é possível utilizando
veículos, pois não há passeio público nem
acostamento no trajeto.
Com a execução da obra será possível dar
mais segurança aos ciclistas e pedestres
que frequentam a região. A expectativa
da prefeitura é de que o local também
possa ser usado
para eventos como rústicas, caminhadas e
passeios ciclísticos. A obra integra o
projeto "Vale das Cachoeiras” criado pelo
Conselho Municipal de Turismo.

Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Vale da Felicidade

26.161

Revitalização
do Cais do Porto

R$ 250 mil
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Maratá

CICLOVIA
E FAIXA DE
PEDESTRES
Maratá apresentou projeto para a
construção de ciclovia e faixa de
pedestres, com extensão de 530 metros,
ligando o centro da cidade até a
Cachoeira de Maratá - principal ponto
turístico do munícipio. Atualmente o
acesso à cachoeira só é possível utilizando
veículos, pois não há passeio público nem
acostamento no trajeto.
Com a execução da obra será possível dar
mais segurança aos ciclistas e pedestres
que frequentam a região. A expectativa
da prefeitura é de que o local também
possa ser usado
para eventos como rústicas, caminhadas e
passeios ciclísticos. A obra integra o
projeto "Vale das Cachoeiras” criado pelo
Conselho Municipal de Turismo.

Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Vale da Felicidade

2.700

Ciclovia e
faixa de
pedestres

R$ 250 mil
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Candelária

ESCADA
NO MORRO
BOTUCARAÍ
A prefeitura de Candelária apresentou
projeto para a colocação de uma escada,
de aproximadamente 297 metros, na
trilha de acesso ao topo do Morro
Botucaraí - considerado o morro isolado
mais alto do Rio Grande do Sul, com
quase 570 metros de altura. A proposta
prevê ainda melhorias na infraestrutura
urbana, com a construção de banheiros
no local. A obra trará mais segurança aos
frequentadores, preservando as
características naturais do local.
O Morro Botucaraí atraí turistas de toda a
região, inclusive na Sexta-feira Santa
quando é encenada no local a Paixão e
Morte de Cristo. Com a conclusão da obra,
a prefeitura de Candelária pretende
incluir a região em rotas de turismo
religioso e reativar a prática de
montanhismo, atraindo um número cada
vez maior de turistas a Candelária.
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Região Turística:

População:

Objeto:

Valor contemplado:

Vale do Rio Pardo

31.475

Escada no
Morro Botucaraí

R$ 250 mil
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