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PORTO ALEGRE: CAPITAL MUNDIAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Mapa das Demandas PI 2012

Nº Demanda Descrição da Demanda Nº Demanda Descrição da Demanda

1 2012445 Micro e macrodrenagem/dragagem para a Vila  Arapeí (vai indicar o local). 24 2012406
Reconstrução, reforma, ampliação e qualif icação dos espaços da comunidade 

utilizados para os programas SASE.

2 2012446 Micro e macrodrenagem e limpeza geral da Sanga da Morte. 25 2012407 Convênio de 40 metas para o SASE.

3 2012415
Programa de regularização fundiaria e construção de unidade habitacional nas 

vilas do PRF para área de risco da vila Silva Paes.
26 2012408 Aumento de metas para o SASE.

4 2012416 Obras de urbanização. 27 2012409 Conveniamento para o SASE.

5 2012417
Compra de área para reassentamento de famílias para os moradores da Vila 

Teresina que está em área de risco.
28 2012410 Trabalho Educativo.

6 2012418
Estudos de Análise Urbano Ambiental, visando a contrução de unidades 

habitacionais na V. do PRF para a Vila Dormênio.
29 2012411 Trabalho Educativo.

7 2012419
Aquisição de área para reassentamento de famílias em situação de risco na 

Região. Vincular ao Programa de Reassentamento.
30 2012412 Trabalho Educativo, Informática.

8 2012420
Elaboração e aprovação do EVU da Vila Tronco Nossa Senhora do Brasil. 

Execução da 2ª Etapa do PRF.                                                                        
31 2012413

Construção, reforma, ampliação e qualif icação dos espaços da comunidade, 

utilizados para programas SASE, indica área.

9 2012460 Recapeamento dos acessos A, B e C da vila. 32 2012414
Construção, reforma, ampliação e qualif icação dos espaços da comunidade, 

utilizados para programas SASE (indica área.)

10 2012432
Compra de área para construção da creche comunitária para Vila Teresina e 

arredores (indico o terreno Rua Teresinha 157.)
33 2012465

Sinalização da Rua Otávio de Souza, frente ao número 1237 e no cruzamento 

do B-2 da Vila Orfanatrófio, abrigo nas paradas de ônibus.

11 2012434 Reconstrução e ampliação do espaço físico da Creche Sonho Meu. 34 2012467
Urbanização e reforma de praças e parques nas áreas administradas pela 

SMAM, reforma geral da Praça Rejane Vieira e quadra.

12 2012436 Reconstrução e ampliação de creche comunitária para creche da Vila Arapeí. 35 2012444
Campo de futebol nas áreas publicas municipais, implantação de um campo de 

futebol 7, indica o local

13 2012440 Aumento de metas. 36 2012448 Festa temática.

14 2012442 Aumento de metas. 37 2012449 Festa temática.

15 2012397 Curso básico de informática.

16 2012398 Aumento de 40 metas para o SASE.

17 2012399 Serviço de atendimento socioeducativo (SASE).

18 2012400 Convênio de 24 metas para o SASE.

19 2012401 Aumento de metas para o SASE (Serviço de Atendimento Socioeducativo). 39 2012459 Cursos profissionalizantes.

20 2012402
Construção, reforma, ampliação e qualif icação dos espaços da comunidade 

utilizados para os programas SASE com muro de arrimo.
40 2012977

Programa de ocupação e renda, geração de trabalho e renda, promoção de 

cursos profissionalizantes.

21 2012403 Assistência social. 41 2012978 Geração de trabalho e renda, promoção de cursos profissionalizantes.

22 2012404 Aumento de metas para o SASE. 42 2012447 Projeto de rede de esgoto sanitário na Vila Prisma.

23 2012405 Aumento de metas para o SASE. 43 2012984 Geração de trabalho e renda, promoção de cursos profissionalizantes.

A rede de entidades e instituições que promovem e executam qualif icação e 

requalif icação profissional na cidade. Outro importante projeto será o 

"TecnoJovem" onde os alunos participarão de oficinas de aprendizagem em 

novas tecnologias em parceria com outras instituições que promoverão o 

estímulo dos jovens à formação e ao desenvolvimento de novas ideias.
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