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Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 87.990.800/0001-85 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Cachoeirinha 

Orçamento municipal: R$ 403.834.642,00 

Prefeitura: Prefeitura de Cachoeirinha /RS 

Endereço completo: Av. Flores da Cunha, 2209 

Bairro: Centro 

CEP: 94910-003 

Telefone: (51) 3041-7100 

E-mail: prefeito@cachoeirinha.rs.gov.br 

Site: www.cachoeirinha.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Volmir Jose Miki Breier  

Partido: PSB 
Quantidade de votos válidos: 34.369 

Percentual de votos válidos: 57,80% 

Telefone: (51) 3041-7143 
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Projeto SEMEAR 

Categoria: Inovação e Sustentabilidade 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 
 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☐ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☒ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☒ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☐ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☒ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☐ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 

Cento e sessenta famílias de agricultores 



O projeto SEMEAR tem como objetivo a geração de trabalho, renda e formalização de pequenos 

empreendedores através do cultivo de alimentos naturais e ecológicos, nas faixas de servidão das 

LT´s ( Linhas de transmissão) do grupo CEEE e demais fornecedoras de energia elétrica, presentes 

no Município, tendo em vista a preocupação com a saúde pública, segurança e preservação 

ambiental das áreas. Tornar aptas para cultivo um total de 149 hectares de terras das LT´s ( linhas 

de transmissão), que até o inicio do Projeto SEMEAR estavam ociosas, na maioria utilizadas como 

áreas de decapagem, depósitos de lixo, ocupação irregular e praticas de crimes Criar três pontos de 

venda da feira dos agricultores urbanos de Cachoeirinha, nos Bairros Moradas do Bosque, Bom 

Princípio e Parcão municipal, além de participar de eventos itinerantes promovidos pela Prefeitura 

Municipal. Fortalecer a Associação dos Agricultores Urbanos de Cachoeirinha, associando no 

mínimo setenta famílias, buscando autossuficiência. Qualificar com cursos da área de produção 

agrícola e associativismo, todas famílias. Utilização de 30 % da produção do projeto SEMEAR no 

Programa de Aquisição de Alimentos do município. Adquirir um micro trator com equipamentos, 

para disponibilizar para uso dos agricultores. 

Adquirir 10 caixas de água de 5000 litros, para irrigação dos lotes do Projeto SEMEAR. Criar, 

através de parcerias, uma agro indústria familiar, para processar os alimentos produzidos no 

Projeto SEMEAR. 

 

 
 
 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Prefeitura 90.000,00 72.000,00 162.000,00 41,22 

Parceiros 11.000,00 220.000,00 231.000,00 58,78 

Total 101.000,00 292.000,00 393.000,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Área de 

Plantio 

 52.000,00  0,00 52.000,00 13,23 

Cursos e 

Insumos 

  11.000,00 8.000,00 19.000,00 4,83 

Maquinário  20.000,00  212.000,00 232.000,00 59,03 

Despesa 

Gerais 

90.000,00    90.000,00 22,90 

Total 90.000,00 72.000,00 11.000,00 220.000,00 393.000,00 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 

 



A partir da dificuldade que o município de Cachoeirinha enfrentava para proporcionar opções 

de geração de trabalho e renda para as famílias inscritas no Programa Bolsa Família e das 

ocorrências de depósitos irregulares de lixo, localizados nas áreas das Linhas de Transmissão 

que atingiam o município, além da constante ameaça de ocupações irregulares e práticas de 

crimes nas referidas áreas, no inicio do ano de 2006 a Coordenação Municipal do Programa 

Bolsa Família visitou projetos de cultivo em áreas de Linhas de Transmissão localizadas nos 

estados do Rio de Janeiro e Paraná; então a partir dessas visitas criou-se o Projeto SEMEAR de 

Cachoeirinha, adaptando o mesmo a realidade do município e buscando as parcerias 

necessárias sua criação. 

Antes da implantação do Projeto SEMEAR no Município de Cachoeirinha tínhamos um cenário 

de completo abandono das áreas das Linhas de transmissão, com acúmulo de lixo em pelo 

menos 10 pontos, nos bairros Bom Princípio, Central Park, Granja Esperança e Jardim do 

Bosque. Estes depósitos irregulares proporcionavam um cenário degradante, pois devido ao 

acúmulo de galhos e descarte de madeira, ocorriam constantes queimadas nos locais, 

trazendo riscos para as residências próximas e para as áreas de mata, além da fumaça que se 

mantinha por vários dias, a decapagem de terras explorada por empresas construtoras, que as 

utilizavam como aterro, causavam erosões e assoreamento dos arroios, devido a retirada da 

vegetação e da camada superficial do solo. As ocupações irregulares com moradias localizadas 

em áreas das Linhas de Transmissão, proporcionava alto risco para os ocupantes, 

principalmente nos bairros, Jardim do Bosque, Granja Esperança e Vila Navegantes. Em certos 

locais havia um índice elevado de ocorrência de delitos, como roubos, furtos e abandono de 

veículos roubados. 

 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 

 



Diante do cenário de abandono das áreas das Linhas de Transmissão, a gestão municipal viu a 

necessidade de criação de um projeto que visasse contribuir com geração de trabalho e renda 

para os inscritos do Programa Bolsa Família, criou- se então o Projeto SEMEAR, Inicialmente 

firmou-se convênio com o Grupo CEEE, que é proprietário da maioria das áreas com potencial 

para plantio. A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha inicia o preparo do solo dos lotes de 

plantio, selecionando na comunidade os interessados em cultivar hortas e pequenas lavouras 

e fornecendo assistência técnica, e o Grupo CEEE de acordo com o convênio, cede em 

comodato as áreas para plantio e é responsável pelo cercamento das mesmas. 

A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha vem buscando alternativas sustentáveis e de baixo 

custo para a adubação orgânica e a recuperação dos lotes de plantio que estão degradados, 

tais como: a utilização de resíduos da indústria de celulose, certificados para a produção 

orgânica; utilização de adubação verde; utilização de mecanização agrícola de baixo impacto e 

baixo consumo; buscando materiais e insumos regionais, diminuindo os custos; incentivando 

os agricultores a utilizarem sementes crioulas, para diminuir os custos e para criar um banco 

de sementes. Alternativas de incentivos aos agricultores para diversificação da produção, e 

cultivo de hortaliças e lavouras obtendo assim um maior valor agregado, gerando mais receita 

por m² de área plantada. Criação de feiras para venda dos produtos do Projeto Semear, estas 

feiras serão implantadas próximo às áreas de produção, para incentivar o consumo de 

alimentos saudáveis, pois o consumidor poderá conhecer a lavoura, o produtor e como o 

alimento é produzido, podendo inclusive colher o que está comprando, gerando assim laços 

de confiança entre o produtor e o consumidor; a primeira feira a ser implantada nestes 

moldes será no Bairro Moradas do Bosque, um loteamento novo, com mais de 2.500 casas. 

 

 

8) Solução proposta * 

 
 

9) Ações da Prefeitura para promoção da inovação de processos, produtos, gestão e marketing, 

bem como quanto à sustentabilidade social, ambiental e econômica, beneficiando os pequenos 

negócios 

 



A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha está adquirindo um micro cultivador, equipamento 

de baixo consumo e manutenção, para disponibilizar para os agricultores, oferecendo 

treinamento para sua utilização, que viabilizará o aumento da produtividade dos lotes, 

disponibiliza semanalmente um caminhão para transporte de insumos orgânicos oriundos da 

indústria da celulose, para adubação dos lotes; promove cursos nas áreas de sustentabilidade 

e inovação, em parceria com o SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, também 

oferece oportunidades para os agricultores do Projeto SEMEAR visitarem feiras e eventos em 

outros municípios, buscando novas tecnologias e negócios. 

O projeto SEMEAR foi divulgado sistematicamente através do site da prefeitura e jornais 

locais, buscando informar os munícipes sobre as etapas desempenhadas, principal objetivo e 

resultados obtidos, bem como eventos onde são expostos os produtos. Cursos de 

conscientização Ambiental no cultivo de alimentos naturais e ecológicos, e a participação da 

comunidade, selecionando os interessados em participar do projeto e incentivando a 

população a consumir produtos livres de agrotóxicos, trazendo assim uma melhor qualidade 

em sua alimentação. 

 

10) Benefícios concedidos pela prefeitura para a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis 
 

 

 

 
 

11) Divulgação das iniciativas de inovação e sustentabilidade e sensibilização do público alvo 

 



- Geração de trabalho para 160 famílias envolvidas no projeto com renda estimada em 400 reais 

mensais por lote de 600 m² cultivado; - Capacitação de mais de 80% das famílias na área de 

produção agrícola e associativismo; - Aquisição de uma retro escavadeira e um trator, para o 

preparação do solo e plantio; - Utilização de 30 hectares para produção de alimentos 

saudáveis; - Recuperação do solo degradado desses 30 hectares, tornando o mesmo fértil e 

apto para o cultivo; - Os lixões antes existentes nestas áreas foram eliminados, com 

encaminhamento do lixo para locais adequados; - Eliminação das moradias irregulares e de 

risco nos locais de plantio, sendo retiradas 180 famílias do bairro Navegantes, as quais foram 

reassentadas no bairro Chico Mendes. 

Diminuição da criminalidade nas áreas urbanas aos arredores das áreas plantadas. Os dados do 

Observatório de Segurança Municipal indicam que houve uma diminuição em quatro dos cinco 

principais indicadores da criminalidade em Cachoeirinha; - Efetivação da Associação dos Micro 

Agricultores Urbanos de Cachoeirinha (AMAUCA). 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

Criação do Projeto Agosto/2006 

Primeira etapa de cadastramento familiar - 23 famílias Dezembro/2006 

Assinatura do Convênio com CEEE Março/2007 

Segunda etapa de cadastramento familiar - 48 famílias Janeiro/2008 

Cercamento de área Agosto/2008 

Terceira etapa de cadastramento familiar - 29 famílias Agosto/2009 

Retomada do Projeto Fevereiro/2017 

Quarta etapa de cadastramento familiar - 60 famílias Março/2017 

Aquisição e manutenção de maquinário Maio/2018 

Qualificação de agricultores e funcionários Junho e Julho/2018 

Renovação do Convênio CEEE Junho/2018 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 



O Grupo CEEE é o nosso principal parceiro, tendo em vista ter doado 149 hectares para que 

seja utilizado no Projeto SEMEAR. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é nosso 

aliado, pois capacita os agricultores com cursos e aperfeiçoamentos voltados para a área de 

desenvolvimento agrícola. O Grupo VIDA ( Desenvolvimento Ecológico ) é nosso parceiro, já 

que doam ao Município insumos e adubos orgânicos para que sejam utilizados nas áreas 

trabalhadas. O Sindicato Rural de São Leopoldo Apoia o Município disponibilizando cursos e 

palestras na áreas de sustentabilidade ecológica. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

apoiou doando uma retroescavadeira para fins rurais no Projeto SEMEAR. 

O projeto Semear vem apresentando uma boa relação custo X benefício, pois o valor 

investido pela Prefeitura Municipal de Cachoeirinha torna-se baixo, considerando os 

resultados alcançados, que são em torno de 400 reais mensais por família envolvida, 

gerando uma receita de 768 mil reais por ano, devido a força de trabalho dos agricultores e 

também por todos os benefícios que o programa oferece em relação ecologia, saúde, 

segurança e assistência social. 

 

 
 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

Com grande interesse de famílias em aderirem ao projeto, os responsáveis pela manutenção 

encontram dificuldades na seleção de pessoas que se identifiquem com o trabalho agrícola, 

muitas vezes as famílias buscam mais uma oportunidade de fixar moradia do que trabalhar 

com a terra propriamente dita. Depois da grave crise financeira enfrentada pelos municípios, 

encontramos dificuldades na manutenção de maquinas e aquisição de ferramentas. Contudo 

conseguimos transformar áreas totalmente degradadas em áreas aptas ao cultivo agrícola, isso 

só foi possível devido ao grande comprometimento das famílias envolvidas, os cursos de 

conscientização ecológica ministrados e o o apoio dos parceiros. O projeto teve seu momento 

de ociosidade entre o ano de 2009 e 2016, sendo retomado com força no inicio de 2017, com 

nova gestão e remodelação, inclusive com a ideia de formalização dos agricultores e criação de 

uma associação. 



O projeto esta voltado para a conscientização dos agricultores na importância da formalização 

de cada um incentiva-se também a busca de parcerias para este processo, tendo como um 

grande aliado o SEBRAE, a Prefeitura e o Governo do Estado. Após a criação e documentação 

da Associação dos Agricultores do SEMEAR, espera-se que o projeto consiga evoluir ainda 

mais, pois os próprios agricultores irão se formalizar (no mínimo 50% até 2020) e buscar 

recursos para investir no aumento da produção e comercialização; Ampliação para duzentos e 

cinquenta famílias, com aumento de área para cinquenta hectares. Criar, através de parcerias, 

uma agro indústria familiar até dezembro de 2020, para processar os alimentos produzidos e 

com isso utilizar 30 % da produção no Programa de aquisição de Alimentos para merenda 

escolar do município. 

O projeto SEMEAR é um projeto social, ambiental, econômico, voltado ao cultivo de produtos 

alimentícios ao qual podem ser agregadas outras funcionalidades: serve para evitar que as 

áreas sejam invadidas com moradias irregulares,acúmulo de lixo, praticas de crimes e delitos e 

dá ocupação às pessoas que mesmo empregadas têm tempo de sobra, não têm trabalho ou 

são aposentadas, põe na mesa das pessoas alimento saudável e de procedência conhecida e 

confiável, além de ser fonte de renda a partir da comercialização do excedente. O projeto 

surgiu a partir de um convênio firmado pela Prefeitura com o Grupo Companhia Estadual de 

Energia Elétrica (CEEE). Pelo acordo, a CEEE cede ao governo municipal as chamadas áreas de 

servidão, aquelas que ficam sob as redes de transmissão de energia alta tensão e que nas 

quais não podem ser construídas moradias. Ao município cabe cadastrar e administrar a 

cedência dos espaços, geralmente com cerca de 600 metros quadrados, para as pessoas 

interessadas em cultivar a terra. Os agricultores que integram o projeto não pagam nem um 

tipo de aluguel, arrendamento ou taxa de qualquer natureza, mas têm a obrigação de 

produzir alimentos sem o uso de qualquer tipo de agrotóxico. Após um período de ociosidade 

o projeto retorna com força total a partir de 2017, quando a administração municipal 

reformula as atitude de gerenciamento e condução do processo de gestão do programa, 

através de cursos nas áreas de cultivo, ecologia, socialização e humanização do processo, 

visando também a formalização dos agricultores, proporcionando uma qualidade de vida 

melhor a todos. 

 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

18) Considerações finais 
 



Orvídeo Gustavo Priebe 

51 98448-3625 

Agricultor 

Miguel Pereira dos Santos 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯  3 

◯ 4 

✖ 5 

◯ Nenhum 

 
 
 

19.3) Beneficiados 

Nome 

 
 
 

Telefone / E-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 
 

Nome 

 

Telefone / Email 

 
 

51 98462-5221 

"Comecei aqui desde novembro do ano passado, e quando comecei aqui tinha 

muito lixo aqui, acho que deu umas quatro caçambas de lixo que eu tirei deste 

terreno, hoje tá bonito aí, tem muita plantação, tem aipim, tem milho, já botei 

atá aveia para ração de inverno, e tô muito feliz aqui, esse alimento que a gente 

colhe aqui, a gente consome com muita satisfação, porque não tem agrotóxico" 



Nerison Medeiros 

Agricultor 

"Isso é muito importante, porque a gente trabalhando aqui é muito bom para a 

súde da gente, Eu planto quase tudo, eu planto aipim, milho, feijão, abobora, 

moranga e tenho "fava", tenho ervilha, plantei uns pés de aveia, de "guincho, 

tenho uma "porção" de coisa aí, tem até bananeira, chuchu, maracujá, um monte 

de coisas..." 

Função 

 

Relato 

 

   Nome 

 

 

Telefone / E-mail 

 
 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 
 

Evilasio Freitas Webber 

"O Projeto SEMEAR, ao longo de 12 anos vem trazendo muitos benefícios para o 

Munícipio de Cachoeirinha, cito principalmente a produção e o consumo de 

alimentos saudáveis, livres de produtos quimicos, além de colaborar com a 

eliminação do lixo nas áreas onde é implantado; buscamos, na atual etapa de 

desenvolvimento do projeto a capacitação e a formalização dos plantadores, para 

que eles possam empreender e criar os seus próprios negócios relativos a 

produção e comercialização de alimentos saudáveis." 

51 99224-0661 

Tecnico Agrícola 



Telefone / E-mail 

 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 
 

Telefone / Email 

 

Função 

 
 

Relato 

 
 
 
 
 

 

Coordenador Projeto SEMEAR 

Sidnei Borges dos Santos 

"Eu compro semore que possível os produtos do projeto SEMEAR, porque além 

de ser livre de agrotóxicos, tem um valor acessível. Alem de trazer grandes 

beneficios para comunidade, eliminou várois pontos que antes serviam de 

depósitos de lixo e moradias irregulares." 

51 99783-7336 

Funcionário Público 

5199841-1868 

"É muito gratificante coordenar este projeto, pois aconpanho diretamento os 

agricultores, vendo como é benéfico o projeto em suas vidas, da pra ver o brilho 

nos olhos deles quando o assunto é a plantação, além de financeiramente ajudar 

na renda, ajuda também na saúde deles, ficam mais dispostos, se intertem, no 

aspecto ecologico o projeto é muito importante, dando vida a locais que antes 

eram abandonados e degradados, sendo invadidos, serviam de depósito de lixo. 

hoje graças a Deus e ao prefeito Miki Breier que ajudou muito nesse processo." 



20. Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone/e-mail Função 

Nerison Medeiros 51 99224-0661 Técnico Agrícola 

Sidnei Borges dos Santos 51 99841-1868 Coordenador de Projeto 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Volmir Jose Miki Breier 

18/07/2018 


