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Aos oito dias do mês de junho de 1998, no Centro Administrativo de Encantado,  

reuniu-se, pela segunda vez de uma série de quatro, em sessão aberta, o Conselho 

de Representantes do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. A reunião 

foi pautada pela questão da regionalização do orçamento do Estado. Num primeiro  

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

Desenvolvimento  Regional  do  Governo  do  Estado.  Na  seqüência,  o  professor 

Adriano  Strassburger  descreveu  os  procedimentos  e  encaminhamentos  técnicos 

para elaboração dos projetos. Ao abrir a discussão para os presentes enfatizou-se 

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. A discussão dos presentes reafirmou 

o que antes já havia sido colocado, o pouco valor que o governo está dispensando 

para as regiões, sendo que este gira em torno de 100 milhões de reais, enquanto 

que o orçamento estadual beira os 7 bilhões de reais. Os vários projetos colocados 

no  outro  encontro  anterior  foram citados  nesta  reunião.  Na  mesma levantou-se 

questões como um pólo de atendimento de saúde emergencial,  já antes citado e 

que provavelmente será um projeto regional.  Outro  ainda,  é  um projeto sobre  a 

poluição urbana e rural  -  propôs, o vice-presidente do CODEVAT, que este seja 

levado também para o Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Um projeto na 

área de segurança pública, seria uma proposta de colônia penal. Por último também 

foi  levantado  a  questão  de  recuperação  de  drogados.  Alguns  presentes 

manifestaram-se diante das prioridades da região e que dentre estas devem ser 

enfatizadas as áreas do turismo e saúde, onde, na última, já há projetos regionais  

em diferentes  hospitais.  Estes  são  nos  segmentos  de  oncologia,  oftamologia  e 

emergências.  O  setor  da  saúde  seguiu  o  exemplo  da  agricultura  e  pautará  os 

projetos regionais  de saúde no próximo encontro dos secretários  da saúde,  que 

será  no  dia  12  de  junho,  em Bom Retiro  do  Sul.  Como representantes  para  a  



Comissão  de  avaliação  dos  projetos  foram definidos  os  nomes de  João  Batista  

Pozza e Luiz Laúde. Para as mesas coletoras ficou definido que os responsáveis  

seriam os secretários de administração e/ou planejamento e os representantes das 

entidades no CODEVAT. Nada mais sendo a tratar, eu lavrei  a presente ata que 

deverá ser devidamente assinada. Lajeado, 09 de junho de 1998.


