
Oficio 030/CODEVAT
Vale do Taquari (RS), 18 de setembro de 2013

Caro Secretário

No processo de votação da Consulta Popular do ano de 2010, nossa região 
aprovou projeto  de  “Implantação  de  Agroindústrias  no  Vale  do  Taquari  (obras  e  
equipamentos) - 5 agroindústrias por município, no valor total de R$ 1.800.000,00” . 

Considerando o rateio de recursos e os encaminhamentos até o momento 
efetivados, em torno de 70 agroindústrias já foram beneficiadas.

No entanto, levando em conta que nos restava um saldo a ser executado, o 
Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari  – CODEVAT, a coordenadoria 
regional da SDR, CODETER – Colegiado do Território Rural do Vale do Taquari,  
EMATER  e  APL  Agroindústrias  propuseram  aos  municípios  da  região  o 
encaminhamento que segue:

− no dia 05 de agosto, foram enviados os ofícios 027/028/CODEVAT solicitando 
aos municípios que se manifestassem a respeito de saldo remanescente de 
recursos existentes para o município, já que, quando da votação, cada um 
teve direito a R$ 50.000,00. Para tanto, foi estipulado prazo para que estes 
indicassem agroindústrias a serem beneficiadas ou declinassem do uso do 
recurso;

− após  as  referidas  manifestações,  foi  enviada  nova  correspondência, 
029/CODEVAT,  para  o  que o  saldo  final  remanescente  fosse utilizado por 
municípios que tivessem projetos de agroindústrias a serem atendidas. Um 
grupo de municípios recebeu a referida correspondência e outro grupo de 
municípios indicará as agroindústrias a serem atendidas direto pelo Programa 
da Secretaria (estes são os que compõem o APL Agroindústrias na região).

Excelentíssimo Senhor
Ivar Pavan
Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
Governo do Estado do RS
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Nestas  condições,  após  seleção,  estão  sendo  indicadas  as  seguintes 
agroindústrias.

No primeiro lote, indicado pelos municípios em resposta aos ofícios 027/028, 
temos a lista que segue:

MUNICÍPIO NOME DO AGRICULTOR CPF VALOR
DOUTOR RICARDO NERI BORTOLLINI 386.853.880-15 25.000,00
MUÇUM MARCIANO BRANDÃO 006.587.760-88 14.000,00
ESTRELA EDUARDO CRISTIANO SPRANDEL 787.387.250-53 12.500,00
WESTFÁLIA EGÍDIO PEDRO ROESE 236.483.410-49 25.000,00
WESTFÁLIA FABER MARQUETO 023.980.640-93 25.000,00
PAVERAMA DÁLIS CRISTINA HAUENSTEIN 618.927.180-49 25.000,00
COQUEIRO BAIXO FÁBIO BASEGIO 686.516.780 -53 50.000,00
VESPASIANO CORREA DANIEL GAVINESKI 643.630.150-04 50.000,00
DOUTOR RICARDO NORMÉLIO RADAELLI 407.570.720-20 25.000,00

No segundo lote, em resposta ao ofício 029/CODEVAT, foram recebidas 31 
propostas e destas o grupo indicado acima, selecionou nove. Para tanto, os critérios 
utilizados foram os que seguem:

− agroindústrias anteriormente não beneficiadas;
− uma agroindústria por município;
− critérios  de  necessidade/oportunidade  especificamente  em  cada  caso 

analisado;
− parametrizado valor de R$ 11.000,00 por agroindústria.

MUNICÍPIO NOME DO AGRICULTOR CPF VALOR
ARROIO DO MEIO CRISTIANO ANDRÉ SCHEIBLER 015.173.420-82 11.000,00
CRUZEIRO DO SUL CLAUDIONEI FABIANO 

OLBERMANN
935.395.330-87 11.000,00

LAJEADO DANIEL PURPER 005.015.920-83 11.000,00
MARQUES DE SOUZA DIEGO ROBERTO VETTORELLO 920.572.430-68 11.000,00
POUSO NOVO MARIA MUTTONI 383.657.150-15 11.000,00
PROGRESSO ASSOCIAÇÃO APICULTORES DE 

PROGRESSO - AAPRO
15.242.315/000

1-12
11.000,00

SANTA CLARA DO SUL IVONI CECÍLIA FRANZ 621.627.170-20 11.000,00
SÉRIO FRANCIELI ZANATTA 026.090.670-03 11.000,00
TEUTÔNIA VALDOMIR WESSEL 396.677.150-00 11.000,00
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O valor total dos projetos a serem encaminhados nesta etapa totalizam R$ 
350.500,00, já sendo considerado no valor restante calculado, a desistência de um 
beneficiário  que desistiu  após ter  seu contrato emitido pelo Badesul  (Sr.  Werner 
Hachmann - Imigrante - R$ 12.500,00).

Por fim, nestas condições, somente do processo de Participação Popular e 
Cidadã serão atendidas em torno de 90 agroindústrias,  mais aquelas  que serão 
atendidas diretamente pelo programa. Para tanto,  solicitamos a autorização da 
SDR para elaboração dos projetos do Feaper dos novos beneficiários.

Anexo seguem as correspondências citadas.

Agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente 

José Luiz Cenci                          
Presidente do CODEVAT                  
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