
Oficio 020/CODEVAT

Vale do Taquari (RS), 12 de julho de 2013

Prezada Presidente

Muito nos alegra o interesse deste Legislativo Municipal acerca do tema da 

Participação Popular e Cidadã, nossa Consulta Popular, mais ainda, ficamos gratos 

em receber contribuições que visam a melhoria dos nossos processos de construção 

da participação.

No entanto, em resposta ao Ofício 073-01/2013, cabe a nós ressaltar alguns 

aspectos relevantes e que merecem esclarecimentos:

− a  Consulta  Popular  é  um  processo,  legalmente  instituído,  para  buscar  o 

desenvolvimento das regiões do Estado do Rio Grande do Sul, não se atendo 

ao rateio de recursos paras os municípios. Apesar de alguns projetos serem 

locais, que em alguns projetos haja divisão de recursos, o objetivo primeiro da 

Consulta Popular é o atendimento da lógica do desenvolvimento regional;
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− ainda,  o  montante  de  recursos  é,  quando  pensado  na  divisão  municipal, 

ínfimo, assim, sempre estimulamos que os projetos tenham caráter regional, 

microrregional, atendendo o maior número de pessoas possíveis;

− também,  não  somente  os  municípios  podem  atender  demandas  das 

comunidades locais e regionais, como também as entidades que atuam em 

diferentes setores,  como, por  exemplo,  turismo, ciência e tecnologia,  meio 

ambiente, etc. Assim, não temos como nos restringir ao rateio de recursos por 

município;

− por  fim,  o  regramento  geral  é  definido  pelo  conjunto  dos  28  COREDES 

juntamente  com o  Governo  do  Estado,  o  que  faz  a  todos  seguir,  alguns 

critérios gerais e outros que podem ser construídos em cada região;

Apesar  destas  ponderações  ora  feitas  por  nós,  estamos  trazendo  suas 

considerações  para  a  avaliação  do  processo  deste  ano,  salientando  que  os 

Conselhos de Desenvolvimento são os articuladores do processo e a execução cabe 

ao Governo do Estado do RS.

Agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

José Luiz Cenci      
Presidente do CODEVAT
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