
Área Temática Valor em R$

1 (   )

Compra de equipamentos/adequação e reforma de prédio para os 

Hospitais regionais de Feliz, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, 

Salvador do Sul e Barão (R$ 172.471,60 cada)

862.358,00

2 (   )
Aplicação em equipamentos para atenção básica dividindo o valor por 

todos os municípios de forma igualitária 
862.358,00

3 (   ) Compra de viaturas/Equipamentos para Brigada Militar e Policia Civil 862.358,00

4 (   ) Caminhão Corpo Bombeiros - veículo auto bomba tanque 500.000,00

Educação Superior 5 (   )
Aquisição de mobiliário (R$ 300.000,00) e bolsas de estudo para alunos de 

baixa renda, auxílio alimentação,. (R$ 262.358,00)
562.358,00

Esporte, Lazer e 

Turismo
6 (   )

Infraestrutura e adequação dos pontos turísticos em todos os municípios  

do Vale do Caí
562.358,00

Educação Básica, 

Profissional e Técnica
7 (   )

Aquisição de equipamentos e materiais para laboratórios de Ciência, 

Informática e Sala de Professores para as escolas estaduais (R$ 45.387,00 

por município)

862.358,00

Habitação, 

Desenvolvimento 

Urbano e Saneamento

8 (   )

Regularização fundiária, adequação urbanística e contratação de empresa 

para realização de estudos e planos municipais de regularização fundiária 

nos municípios de Montenegro, São Sebastião do Cai e Capela de Santana 

de acordo com a demanda de cada um

862.358,00

Desenvolvimento Rural 9 (   )
Apoio a agroindústrias familiares, (R$ 662.358,00) e casa do mel em São 

Pedro da Serra (R$ 200.00,00)
862.358,00

Cidadania, Justiça, 

Direitos Humanos e 

Política para as 

Mulheres

10 (   )

Projeto de prevenção ao uso indevido de drogas e combate ao crack e 

qualificação rede de proteção às mulheres em situação de violência em 

todos os municípios do Vale do Caí 

862.358,00

Desenvolvimento 

Econômico
11 (   )

Continuidade dos projetos de pesquisa em citricultura (R$ 310.00,00), 

cerâmica (R$ 200.000,00) e do polo de alimentos (R$ 217.358,00) e início 

de pesquisa em floricultura no Vale do Caí (R$ 135.000,00)

862.358,00

Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos
12 (   )

Instalação Unidades Mecanizadas Automatizadas de Tratamento de 

Dejetos de Suínos (UMAC) nos municípios
862.358,00

Campo 1 - Nos itens de 1 a 12 vote em até 4 demandas

Demandas

Saúde

Segurança Pública e 

Defesa Civil



Área Temática

Segurança Pública e 

Defesa Civil
21 (  )

Saúde 22 (  )

Educação Superior 23 (  )

Educação Básica, 

Profissional e Técnica
24 (  )

Cidadania, Justiça, 

Direitos Humanos e 

Política para as 

Mulheres

25 (  )

Questão

26 (   )

27 (   )

28 (   )

29 (   )

30 (   )

31 (   )

32 (   )

33 (   )

Questão

34 (   )

35 (   )

36 (   )

37 (   )

Campo 3. Reforma Política em consulta

Reforma do Sistema Eleitoral e do financiamento de campanhas

3. Quanto ao 

financiamento das 

campanhas eleitorais

4. Quais os dois temas 

que você considera 

mais importantes?

1. Quanto à Reforma 

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

Pelo Congresso, com os atuais deputados e senadores

2. Como deve ser feita 

a Reforma Política
Pelo próximo Congresso, a ser eleito em 2014

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

prazo definido

Deve ser custeado por recursos públicos

Implantação de IML- Instituto Médio Legal Regional

Estruturação dos Hospitais Regionais (ampliação, equipamentos) nas especialidades de 

cada um

Alternativas - (escolha 1 opção em cada questão)

Sou a favor de realizar uma Reforma Política

Construção de casa de acolhimento regional para vulnerável (criança, mulher vítima de 

violência,...)

Compra de prédio/terreno para Escola Estadual Ensino Médio Monsenhor José Becker 

(Bom Princípio)

Fortalecimento de campus universitário próprio para a UERGS-Montenegro com Casa do 

Estudante, Restaurante e Auditório

Transparência e comportamento ético dos agentes públicos e privados

Nova divisão de recursos entre a União, Estados e Municípios 

Maior participação da população nas decisões públicas

Campo 2 - Prioridades Regionais - Nos itens de 21 a 25 vote em até 2 prioridades

Programa ou Ação do PPA com complemento

Deve ser custeado por recursos privados

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

Alternativas (escolha até 2 opções na questão 4)


