
A situação nos municípios mais populosos
  CIDADE            RECEBEU VERBA DO PRONASCI EM 2011?

Porto  
Alegre

Sim. Um convênio assinado em 2010 garantiu a liberação de R$ 3,6 milhões em 2011. A verba ga-
rante o pagamento de bolsas de R$ 100 para mil jovens dos bairros Restinga, Lomba do Pinheiro, Cru-
zeiro e Bom Jesus. Em contrapartida, os jovens frequentam cursos de qualificação.

CAxiAs  
do sul

Sim. Foram liberados, no final do ano, R$ 790 mil que serão aplicados na qualificação da guarda 
municipal, compra de equipamentos de informática e duas viaturas.   

PelotAs Não tinha nada a receber. Em 2009, a prefeitura assinou convênio de R$ 1 milhão com o 
Pronasci. O recurso chegou em outubro de 2010 e ainda está em execução. 

CAnoAs Não. Teve convênio aprovado, mas, até o fim do ano, o recurso de R$ 1 milhão estava apenas 
empenhado. Expectativa é de que seja depositado no primeiro semestre de 2012. 

sAntA  
MAriA

Sim. A prefeitura recebeu R$ 894 mil para a compra de equipamentos e câmeras de videomonitora-
mento.

grAvAtAí Não. Em 2011, a prefeitura apenas executou programas com R$ 1,7 milhão recebido em 2010.

viAMão Não. A cidade recebeu apenas R$ 149 mil em 2008, ano em que aderiu ao Pronasci, para montar o 
Gabinete de Gestão Integrada. Desde então, nenhuma verba chegou. 

novo 
HAMburgo

Sim. Foram liberados mais de R$ 3 milhões para construir uma praça da juventude e fazer a ma-
nutenção de programas como Mulheres da Paz, Protejo e Justiça Comunitária.

Sim. Recebeu R$ 3,3 milhões. A verba viabilizou a construção de uma praça da juventude. Também 
foi aplicada na aquisição de equipamentos, treinamento da Guarda Municipal e na oferta de cursos pro-
fissionalizantes a jovens.  

rio grAnde Não. A prefeitura apenas licitou programas com uma verba de R$ 900 mil recebida ainda em 2010.

são  
leoPoldo

Fonte: Prefeituras


