
VOTAÇÃO DE PRIORIDADES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
ORÇAMENTO 2012

REGIÃO: VALE DO TAQUARI

VOTE EM ATÉ 4 DAS PRIORIDADES ABAIXO
  DEMANDA DETALHAMENTO VALOR EM R$

1 (   )

Incentivo a Fruticultura Regional – 
municípios de Encantado, Vespasiano 
Correa, Muçum, Roca Sales, Dois Lajeados, 
Doutor Ricardo, Arvorezinha, Putinga, Anta 
Gorda, Ilópolis e Relvado

Aquisição de insumos, máquinas e equipamentos para a 
fruticultura/implantação de pomares nos municípios de Encantado, 
Vespasiano Correa, Muçum, Roca Sales, Dois Lajeados, Doutor 
Ricardo, Arvorezinha, Putinga, Anta Gorda, Ilópolis e Relvado

501.000,00

2 (   )

Reforma, ampliação e recuperação dos 
espaços escolares de 17 escolas do Vale do 
Taquari

Estrela, Teutônia, Capitão, Taquari, Doutor Ricardo, Sério, Muçum, 
Vespasiano Corrêa, Encantado, Westfália, Fazenda Vilanova, 
Arvorezinha, Encantado, Cruzeiro do Sul, Canudos do Vale, Lajeado

1.000.000,00

3 (   )

Reaparelhamento dos órgãos de Segurança 
do Vale do Taquari - (Brigada Militar, Polícia 
Civil, Susepe, Patram)

1 viatura pick-up, 4 kits de informática para a Polícia Civil, 8 viaturas 
leves para a Brigada Militar, 4 viaturas leves para a Polícia Civil, 4 kit 
de proteção I para a SUSEPE, 1 viatura leve para a SUSEPE

1.012.000,00

4 (   )

Investimentos em melhorias dos 21 
hospitais filantrópicos do Vale do Taquari

Divisão de recursos para investimentos e equipamentos, reformas e 
ampliações nos 21 hospitais filantrópicos do Vale do Taquari. Recurso 
que será dividido por número de leitos do SUS dos referidos hospitais

1.000.000,00

5 (   )

Centro(s) regional(is) de processamento e 
comercialização de produtos oriundos da 
agropecuária familiar – municípios de 
Fazenda Vilanova, Paverama, Tabaí, Taquari 
e Bom Retiro do Sul

Criação de um ou mais centros regionais de processamento e 
comercialização de produtos oriundos das agroindústrias regionais

1.500.000,00

6 (   )
Fomento a bacia leiteira do Vale do Taquari 
(aquisição de máquinas, equipamentos, 
insumos e pastoreio rotativo)

Aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e pastoreio para o 
fomento à bacia leiteira do Vale do Taquari.

1.000.000,00

7 (   )
Controle e erradicação da brucelose e 
tuberculose no Vale do Taquari

Projeto de sanidade bovina que trata do controle e erradicação da 
brucelose e tuberculose no Vale do Taquari.

1.000.000,00

8 (   )

Ampliação da rede de água na beira do Rio 
entre os municípios de Taquari-Bom Retiro 
do Sul

Ampliação da rede de água para comunidade na beira do Rio entre 
Taquari e Bom Retiro do Sul. Previsão de instalação de 12km de canos

1.020.000,00

9 (   )

Qualificação de trabalhadores rurais de 
Taquari e microrregião – (feira de 
produtores, pescadores, artesãos, produção 
de alimentação escolar)

Cursos de qualificação para trabalhadores rurais para atuar em feira 
de produtores, para pescadores, para artesãos, para a produção de 
alimentação escolar, entre outros.

100.330,00

10 (   )
Aquisição de caminhão de atendimento 
para desastres no Vale do Taquari

Aquisição de caminhão que atenda a desastres, por exemplo, 
químicos/biológicos, atuando no Vale do Taquari

500.000,00

11 (   )
Criação de unidade de preservação 
permanente no Morro Gaúcho em Arroio 
do Meio

Criação de unidade de preservação permanente no Morro Gaúcho 
em Arroio do Meio

25.000,00

12 (   )

Cursos de qualificação da oferta turística no 
Vale do Taquari

Cursos de qualificação de mão de obra, por exemplo, rede hoteleira, 
restaurantes, taxistas, atendentes de postos de combustíveis, 
artesãos, comerciantes, entre outros, vislumbrando a qualificação da 
oferta turística 501.600,00

13 (   )

Criação de unidades de controle de dejetos 
de suínos nos municípios de Canudos do 
Vale, Sério, Progresso, Marques de Souza, 
Cruzeiro do Sul

Implantação de unidades (composteiras) nos municípios citados

320.000,00

14 (   )

Fomento a produção de alimentação 
escolar no Vale do Taquari (pequenas 
irrigações, assistência técnica, transporte 
de alimentos)

Fomentar a produção de alimentação escolar, em se tratando do 
pequeno produtor, através de assistência técnica e extensão rural, de 
máquinas e insumos para pequenas irrigações e transporte de 
produtos 1.200.000,00

15 (   )

Criação de uma Incubadora Regional de 
Agroindústrias Familiares no Vale do 
Taquari

Criação de incubadora regional de agroindústrias familiares na área 
de processamento de frutas e hortaliças. Instalação prevista junto à 
UERGS em Encantado

300.000,00

16 (   ) Construção da UTI do Hospital Santa 
Terezinha em Encantado

Construção da UTI no Hospital Santa Terezinha de Encantado
1.001.700,00


