
ÁREAS TEMÁTICAS
Educacão Basica Profissional e 

Técnica
1 (   )

Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e 

SEDUC

Segurança Pública 2 (   ) Aparelhamento dos órgãos de segurança pública

3 (   ) Fortalecimento da Infraestrutura do SUS no RS (Hospitais)

4 (   ) Fortalecimento da Infraestrutura do SUS no RS (Unidade Básica de Saúde)

5 (   ) Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar

6 (   ) Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho

Cidadania 7 (   ) Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude

8 (   ) Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação

9 (   ) Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos locais (APLs)

Ensino Superior 10 (   )
Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e 

cultural  (UERGS)
11 (   ) Desenvolver ações de Promoção à saúde, recreação e lazer

12 (   ) Realizar competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte

13 (   ) Produção de ações habitacionais

14 (   ) Perfuração de Poços Tubulares

ÁREAS TEMÁTICAS
Saúde 21 (    )

Infraestrutura e Logísitica 22 (    )

Educação Superior 23 (    )

Desenvolvimento Econômico 24 (    )

Esporte 25
(    )

Questão
26 Sou a favor de realizar uma Reforma Política

27 Sou contra uma Reforma Política – a favor de deixar como está

28 Pelo Congresso, com os atuais deputados e senadores

29 Pelo próximo Congresso, a ser eleito em 2014

30

Por meio de uma Constituinte exclusiva, com representantes eleitos para esse fim, com prazo 

definido

31 Deve ser custeado por recursos públicos

32 Deve ser custeado por recursos privados

33 Deve ser misto (continuar como hoje: fundo público e privado)

Questão
34 Reforma do Sistema Eleitoral e do financiamento de campanhas

35 Transparência e comportamento ético dos agentes públicos e privados

36 Nova divisão de recursos entre a União, Estados e Municípios 

37 Maior participação da população nas decisões públicas

DEMANDAS

Ação do PPA com complemento

Alternativas - (escolha 1 opção em cada questão)

Alternativas (escolha até 2 opções na questão 4)

Observação1: Como prêmio pela participação, serão conteplandos, respectivamente, com 3%, 2% e 1% do valor destinado ao COREDE MISSÕES os três primeiros municípios 

colocados na proporção votantes/número de eleitores Observação 2: O valor do campo 1 da cédula, respeitando o limite de 20% por área, será distribuído da seguinte forma: 

Demanda em primeiro lugar em votos: 20 % Demanda em segundo lugar em votos: 18 % Demanda em terceiro lugar em votos: 16 % Demanda em quarto lugar em votos:14 % 

Demanda em quinto lugar em votos: 12 % Demanda em sexto lugar em votos: 10 % Demanda em sétimo lugar em votos: 5 % Demanda em oitavo lugar em votos: 5 % 

Campo 3. Reforma Política em consulta

1. Quanto à Reforma Política

2. Como deve ser feita a Reforma 

Política

Fortalecimento da UERGS

Região: Missões

Campo 1 - Nos itens 1 a 14 vote em até 04 (quatro) demandas

Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos locais (APLs)

Construção/ampliação de áreas que proporcionem a prática esportiva com acessibilidade universal

Fortalecimento dos Hospitais Regionais e Municipais

Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais e acessos municipais

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Rural

3. Quanto ao financiamento das 

campanhas eleitorais

4. Quais os dois temas que você 

considera mais importantes?

Saúde

Esporte e Turismo

Habitação

Prioridades Regionais
Campo 2. Vote em até 02 (duas) Prioridades Regionais


