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Aos sete  dias do mês de agosto de dois mil e um, às dezessete horas, no auditório do  

Pólo   de  Modernização  da  UNIVATES,  aconteceu   Assembléia  Geral  Ordinária  do 

Conselho  de Desenvolvimento  do Vale  do Taquari  –  CODEVAT.  Na pauta  constava: 

eleição  e  posse  da  nova  Diretoria  Executiva  do  CODEVAT,  exercício  2001/2003:  às 

16h30min,  houve  a  inscrição  de  uma chapa.  Recebida  pelos  membros da  Comissão 

Eleitoral, Jeferson Luiz de Melo, Cleusa Scapini Becchi e Celso Petry; às 17horas deu-se 

a abertura da Assembléia . O presidente Dinizar Becker, deu as boas vindas à todos os 

presentes e sucedeu-se a Leitura da ata da última Assembléia,  que foi  aprovada por  

todos os presentes. O Presidente passou então a palavra para a Comissão Eleitoral que 

deu os primeiros encaminhamentos para a eleição. Foi escolhido como fiscal de urna o 

Profº. Domingos A. Buffon,  e os membros da comissão apuradora: a Profª. Ivete Huppes 

e o Sr. Sidney Moisés de Freitas, logo a seguir  iniciou o processo de votação, às 18  

horas não foi  mais permitido à votação e deu-se início  a apuração dos votos.  Assim, 

houve, um total de trinta e sete (37) votos, (36) para a CHAPA "1", e (1) voto contra. Após 

a divulgação dos resultados, a Comissão Eleitoral  fez algumas colocações para serem 

acrescentadas na ata da Assembléia:  para a próxima eleição a Comissão deverá ser  

composta de 5 elementos para uma melhor organização, contar com a permanência de 

um dos membros da comissão atual, a entrega das chapas com um dia de antecedência,  

com  exclusão  do  voto  cumulativo,  alteração  na  forma  do  cadastro  das  pessoas  e 

entidades e no caso de existir chapa única votação por aclamação. Logo após a palavra  

é repassada ao presidente  em exercício  que fez colocações  sobre  as  prestações  de 

contas do período que se encera. O tesoureiro Emilson fez um breve relato do relatório  

financeiro sendo o resultado final uma receita bruta positiva de R$ 21.961,00. Após, o 

presidente Dinizar Becker deu posse a nova diretoria do CODEVAT assim constituída:  

Presidente:  Ney  José  Lazzari,  Vice-Presidente:  Sérgio  Reginatto  Velere,  Secretário:  

Gilmar  José  Borscheid,  Segundo  Secretário:  Gilmar  Knop,  Tesoureiro:  Domingos  A. 

Buffon, Segundo-Tesoureiro: Zeferino Genésio Chielle. O novo presidente do CODEVAT, 

Ney José Lazzari, fez uso da palavra, falando  sobre como foi elaborado o estatuto do  

CODEVAT  e  o  reconhecimento  que  o  Vale  do  Taquari  está  recebendo  através  do 

CODEVAT, colocando como missão continuar construindo o Vale do Taquari através do 

trabalho em grupo, pensando com clareza no futuro da nossa região. Nada mais havendo 

a tratar, lavro a presente ata que será devidamente assinada. Lajeado, 7 de agosto de 



2001. A presente ata é cópia autêntica e fiel da original.

Dinizar Fermiano Becker    Luiz Fernando Andres

      Presidente         Secretário


