
ATA 02/2010 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dez, às quinze horas, esteve reunida, na sala 
325 do prédio 01 da Univates, a Diretoria do CODEVAT, conforme lista de presenças 
específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 
1)  Minuta  do  decreto  da  Consulta  Popular  2010/2011:  a  diretoria  discutiu  pontos 
específicos do Decreto que regulamenta o processo, tais como: o Vale do Taquari  irá 
receber  nesta  Consulta  Popular  R$  5.330.481,43;  além  deste  valor  terão  mais  R$ 
30.000.000,00  em  bônus,  condicionado  da  seguinte  forma:  R$  15.000.000,00  serão 
disponibilizados se, no Estado, a participação for igual ou superior ao número de votantes 
do ano passado e outros R$ 15.000.000,00 só serão disponibilizados se no Estado houver 
o aumento de 50% no número de eleitores votantes; novamente, serão listados de 10 a 
14 projetos, tanto em investimentos como em serviços, conforme uma lista de demandas 
definidas pelo Governo do Estado; o valor na cédula deve ser o dobro do disponibilizado 
para a região; o eleitor votará em até 4 projetos e serão eleitos aqueles mais votados. No  
entanto, neste ano o Decreto possibilita que na Assembléia Geral sejam definidos critérios 
de rateio por área, por valor, entre outros critérios que a região achar necessário. Após  
conhecido o Decreto, a diretoria discutiu a possibilidade de encaminhamento de proposta 
de  rateio  de  valores  para  possibilitar  o  atendimento  de  projetos  que  visem  o 
desenvolvimento  regional.  2)  Encaminhamentos  para  Assembléia  preparatória  da 
Consulta Popular no dia 04 de maio: após várias considerações, a diretoria decidiu 
encaminhar para a Assembléia no dia 04 de maio a seguinte proposição: que tenha na 
cédula de votação e seja aprovado, independente do número de votos, um projeto de 
ambiência regional encaminhado pelo CODEVAT, de, no máximo 5% do valor total; que 
tenha na cédula de votação e seja aprovado,  independente do número de votos,  um 
projeto de ambiência regional encaminhado pela AMVAT, de, no máximo 25% do valor 
total; que tenha 1 projeto para a área da segurança com, no máximo, 15% do valor total;  
que tenha 1 projeto para a área da educação com, no máximo, 15% do valor total; que 
tenha 1 projeto para a área da saúde com, no máximo, 15% do valor total; e que os outros 
25% do  valor  total  contemplem projetos  de  desenvolvimento  conforme  o  número  de 
eleitores votantes em cada projeto. Ainda, que o valor adicional possível de ser recebido,  
contemple  projetos  na  área  da  segurança,  educação  e  saúde,  com  projetos  de,  no 
máximo, 5% do valor total  disponibilizado previamente para o Vale do Taquari.  Ainda, 
decidiu-se incentivar projetos que sejam microrregionais, que atendam maior número de 
municípios  em  suas  especificidades  e  que  não  sejam  encaminhados  projetos  de 
construção de rodovias. Nestas condições, o projeto que será proposto pelo CODEVAT é 
de um plano diretor viário, ou seja, um estudo que contemple rodovias, hidrovias, ferrovias 
e  aéreo,  para  a  região  conhecer  os  modais  e  suas  possibilidades.  3)  Planejamento 
estratégico regional:  não houve tempo para a discussão do referido tema.  Não tendo 
nada  mais  a  constar,  lavro  a  presente  ata  que  será  assinada  pelo  presidente  do 
CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 04 de maio de 2010.
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Presidente do CODEVAT


