ATA 07 – FÓRUM REGIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas, estiveram
reunidos, no Auditório do Prédio 07 da Univates, os membros do CODEVAT e os
delegados eleitos nas Assembleias Municipais, conforme lista de presenças específica.
Nestas condições procedeu-se a reunião com o item de pauta que segue: Montagem da
cédula de votação do Processo da Participação Popular e Cidadã – Orçamento
2013. Após breve apresentação das áreas, dos critérios e rateio de recursos definidos na
Audiência Pública Regional, do dia 20 de abril do corrente, foram apresentados ao grupo
os resultados das assembleias municipais e os encaminhamentos de projetos e
prioridades estratégicas por parte destas e das Comissões Setoriais do CODEVAT. No dia
14 de junho, a Coordenação Regional, eleita em 20 de abril, se reuniu e sistematizou
projetos e prioridades. Dos 180 projetos apresentados e 64 prioridades estratégicas,
foram apresentados ao grupo 24 projetos e 24 prioridades. Retirados somente projetos
que não atendiam os critérios estabelecidos ou não foram apresentados valores para
execução. Dos projetos apresentados foram retirados pelos proponentes projetos de
caráter local (Projeto: Desenvolvimento da Agroindustria Familiar, de Imigrante; Projeto
Desenvolvimento, Melhoria e apoio aos pecuaristas familiares, de Imigrante; Projeto
Desenvolvimento da Fruticultura, de Imigrante e Putinga; Projeto Melhoria no sistema de
transporte

escolar,

de

Imigrante;

Projeto

de

Desapropriação

de
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para

desenvolvimento distrital para indústrias, de Taquari). Além destes, foi aprovado pela
maioria dos presentes a retirada do Projeto Construção de um Crematório Regional para
Animais. Por fim, no caso do Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Leite e de Irrigação
e Usos Múltiplos, foi decidido encaminhar os dois projetos no valor de R$ 1.800.000,00
cada projeto, com rateio de recursos de R$ 50.000,00 para cada município. No entanto,
como o valor para esta área é limitado em R$ 1.800.000,00 a decisão do Fórum é a
seguinte: cada município receberá, no máximo, R$ 50.000,00 ou para Fortalecimento
da Cadeia do Leite ou para Irrigação e Usos Múltiplos, conforme a votação do dia 04
de julho. Ou seja, o projeto mais votado no município terá a destinação do recurso,

enquanto que o outro não receberá valores nesta votação. Por fim, a cédula de
votação, em se tratando dos projetos que irão disputar os R$ 5.937.117,65 destinados ao
Vale do Taquari, conforme os critérios de rateio previamente definidos, foi composta com
16 projetos, dois na área de desenvolvimento rural e irrigação, 7 projetos microrregionais,
2 projetos na saúde, 1 projeto na segurança e 4 projetos em geral. Já, em se tratando das
prioridades estratégicas, foram retiradas pelos proponentes as seguintes prioridades:
Implantação de Conselhos Municipais sobre Drogas; Curso de Capacitação para geração
de trabalho e renda na área do Agronegócio, Artesanato e recuperação de móveis e
prestadoras de serviços de higienização doméstica de ambientes; Regionalizar estruturas
do Procon; Combate a violência no trânsito; Preservação do Patrimônio e memória de
cada município; Construção do Centro Cultural de Erva- Mate; Secador de Milho em
Taquari; Regularização de Terrenos urbanos em Tabaí; Escola aberta para a cidadania –
ginásio de esportes (Escola Estadual Nardy de Farias Alvin) em Taquari; Inclusão Digital;
Anel Viário para Encantado; Pronto Socorro para cidade de Tabaí. As duas prioridades
mais citadas e encaminhadas em diversas Assembleias foram aceitas por unanimidade
para que fossem as duas primeiras indicadas. Sanidade animal – Controle e Erradicação
da Tuberculose e Brucelose, indicado em 14 assembleias municipais e na Comissão
Setorial e, Desenvolvimento do Turismo no Vale do Taquari, indicado em 22 assembleias
municipais serão duas das cinco prioridades. Foram feitas defesas do restante das
prioridades estratégicas e votadas, para composição da cédula com mais três prioridades.
Ainda, após debate, o grupo decidiu retirar a prioridade Qualificação de profissionais na
educação básica. Defendidas as prioridades que seguem: Asfaltamento da (TQ 150) Travessia de Taquari a Paverama (aterrados); Estudo Técnico de uma ponte no Rio
Taquari, entre cidades de Taquari e General Câmara; Duplicação da RS 129; Duplicação
da RS 130; Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA)
da obra de duplicação de RS 128 (via láctea); Programa Mais Saneamento para o Rio
Grande do Sul; Construção de uma UTI, junto ao Hospital Ouro Branco – Teutônia;
Construção de Unidade de Atendimento para a FUNDEF. Na área de infraestrutura e
logística, em se tratando das prioridades Duplicação da RS 128, RS 129, RS 130 e ponte
sobre Rio Taquari, por serem todas de estudos de viabilidade técnica e econômica, o
Fórum decidiu unir em uma única prioridade. Assim, procedeu-se votação de cinco
prioridades estratégicas, para serem eleitas três delas. Cada pessoa teve direito a três
votos. Nestas condições, foram eleitos, Construção de Unidade de Atendimento para a
FUNDEF, com 116 votos; Construção de uma UTI, junto ao Hospital Ouro Branco –
Teutônia, com 93 votos; Elaboração de estudos técnicos para Duplicação da RS 128, RS

129, RS 130 e ponte sobre Rio Taquari, com 82 votos. As prioridades Asfaltamento da (TQ
150) - Travessia de Taquari a Paverama (aterrados) e Programa Mais Saneamento para o
Rio Grande do Sul não foram contempladas, fazendo um montante de 21 e 7 votos,
respectivamente. Assim, a cédula será composta com 16 projetos e 5 prioridades
estratégicas, que são: 1. Programa de Desenvolvimento do Turismo; 2. Sanidade Animal Programa de Controle e Erradicação da Turberculose e Brucelose; 3. Construção de
Unidade de Atendimento da FUNDEF – Fundação para Reabilitação das Deformidades
Crânio-Faciais; 4. Construção de UTI - Unidade de Atendimento Intensivo, junto ao
Hospital Ouro Branco – Teutônia; 5. Estudos Técnicos de Infraestrutura (Duplicação das
rodovias RS 128, RS 129, RS 130 e ponte sobre Rio Taquari). Além disso, os presentes
definiram as representações desta região no Fórum Estadual da Participação Popular e
Cidadã. Como titulares Marili Lerner Vogel e Vanildo Roman e suplentes, Marino
Hackenhaar e Vilson Deves. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que
será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari.
Lajeado, 26 de junho de 2012.

