
ATA 02/98-CONSELHO DE REPRESENTANTES

Ao primeiro dia do mês de junho de 1998, na sede da União Centenária da cidade 

de Marques de Souza, reuniu-se, em sessão aberta, o Conselho de Representantes 

do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Essa reunião foi a primeira  

de uma série de quatro para tratar da regionalização do orçamento do Estado. Num 

primeiro momento, o Presidente do Conselho apresentou a proposta da Política de 

Desenvolvimento  Regional  do  Governo  do  Estado.  Cópia-resumo da  exposição, 

está  em anexo.  Na  seqüência,  o  professor  Adriano  Strassburger  descreveu  os 

procedimentos e encaminhamentos técnicos para elaboração dos projetos. Ao abrir  

a discussão para os presentes,  o Senhor Presidente chamou a atenção para as 

prioridades regionais definidas na última Assembléia do Conselho - EDUCAÇÃO, 

SAÚDE, AGROPECUÁRIA, TURISMO e CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  Os projetos, 

portanto, devem atender a essa determinação da Assembléia. Chamou a atenção 

também para  as  características  vinculativas  dos  projetos  que  serão  levados  a 

Consulta  Popular.  Eles  adquirem  força  de  lei.  As  primeiras  participações  dos 

presentes deixaram evidentes as "migalhas" definidas para as regiões decidir, em 

torno de 100 milhões de reais, enquanto, o orçamento beira os 7 bilhões de reais.  

Alguns estranharam a surpreendente vontade do governo Britto de, após três anos 

de  governo,  exatamente  no  seu  último  ano  de  mandato,  chamar  a  participação 

popular.  De  qualquer  forma,  reconhece-se,  é  um  primeiro  passo  na  longa 

caminhada de redemocratização do Estado gaúcho. Nesse sentido demonstra um 

avanço  tardio.  Feitas  essas  considerações,  o  próximo passo  foi  na  direção  de 

alguns  encaminhamentos  e/ou  indicativos.  Entre  outros,  foi  sugerido  o 

desenvolvimento  de  projetos  para  Bibliotecas  para  todos,  nenhuma escola  sem 

computador,  regionalização  de  emergência  na  saúde.  Alguns  segmentos  já 

começaram a se articular. Como o da agricultura, que agendou uma reunião para o 

dia  12  de junho,  às  14  horas,  na  Câmara de  Vereadores  de Lajeado.  O grupo 

presente na reunião decidiu marcar para o dia 24/06/98, às 8 horas, para discutir e  

consensuar os projetos na área de educação. Haverá um encontro, às 14 horas do 

mesmo dia,  para  debater  os projetos de saúde.  Dia  25/06,  às 8 horas,  será  da 

agricultura e às 14 horas será a vez do turismo e, no dia 26/06, às 8 horas, ciência e  

tecnologia e às 14 horas, os projetos avulsos. Os projetos serão recebidos na sala  



216 da FATES, dia 26/06, das 8 às 17 horas e 30 minutos e dia 27/06, das 8 às 11 

horas e 30 minutos. O grupo indicou o Senhor Edson Kober e o Senhor Gelson 

Scheuermann para fazerem parte  da Comissão de Recebimento,  Classificação e 

Catalogação dos Projetos. Por fim, os presentes indicaram os responsáveis pelas 

mesas coletoras, Secretários de Administração dos municípios e os representantes 

de Entidades no Conselho de Representantes do CODEVAT. Desse grupo deverá 

surgir a Comissão Coordenadora da Consulta Popular e a Comissão Apuradora dos 

resultados.  Nada  mais  sendo  a  tratar,  eu  lavrei  a  presente  ata  que  deverá  ser  

devidamente assinada. Lajeado, 03 de junho de 1998.


