
ATA 03/98 - ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL

Aos nove dias do mês de dezembro de 1998, às dezesseis horas, no Salão de Atos 

da  UNIVATES,  reuniram-se  em  Assembléia  Geral  Regional  extraordinária,  os 

membros da Assembléia  do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari  - 

CODEVAT, para deliberarem sobre a seguinte pauta (em anexo): Item 01 - Leitura, 

discussão e aprovação da Ata 02/98: a representante dos professores municipais 

de Lajeado, a professora Eva da Cruz Bruch propôs registrar na Ata a discussão e o  

embate que se estabeleceu em torno do que podia e não podia  ser incluído  no 

orçamento do Estado. O senhor Nilo Fantinelli chamou a atenção para o fato de que 

o orçamento é regido por legislação específica, a que inviabilizari transferência de 

recursos  para  municípios.  O  Estado  é  que  poderia  fazer  os  investimentos.  Em 

reação a esse posição, a professora Eva Bruch se pronunciou, dizendo da injustiça  

que representava tal situação aos participantes e possíveis beneficiários. Em função 

dessa  defesa,  a  Assembléia  posicionou-se  por  manter  a  proposta  dos  projetos. 

Item 02 - Discussão e aprovação das prioridades regionais a serem incluídas 

no  orçamento  plurianual  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul: Após  diversos 

pronunciamentos,  inclusive  do  presidente  da  AMVAT,  Leonildo  José  Mariani, 

destacando  os  novos  e  importantes  papéis  do  Conselho,  conclamando  a 

participação dos colegas prefeitos e demais membros da comunidade regional,  a 

discussão  das  prioridades  foi  adiada  para  a  Assembléia  Geral  Regional 

Extraordinária  de  janeiro  de  1999,  tendo  em  vista  que  o  Conselho  de 

Representantes  irá  discutir  e  propor  as  prioridades,  em plenárias  setoriais,  na 

primeira quinzena de janeiro de 1999.  Item 03 - Alteração do artigo 1 do Estatuto 

do CODEVAT:  A Assembléia decidiu não alterar o Estatuto.   Item 04 - Alteração 

do artigo 9 do Estatuto do CODEVAT:  A Assembléia alterou o Art. 9 onde se lê: 

(...)  uma vez por ano, para (...)  duas vezes por ano (...).   Nada mais havendo a 

tratar, lavrou - se a presente ata que de após lida e aprovada, será devidamente 

assinada. Lajeado, 09 de dezembro de 1998.


