
ATA  DE  ASSEMBLÉIA REGIONAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1- DATA, HORA e LOCAL: Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e oito, 

às  dez  horas  e  quinze  minutos,  no  auditório  do  prédio  três  da  UNIVATES, 

reuniram-se  os  integrantes  do  Conselho  de  Desenvolvimento  do  Vale  do 

Taquari(CODEVAT).   2-  CONVOCAÇÕES: A  assembléia  foi  convocada  por 

anúncio publicado no jornal O Informativo do Vale, edição do dia sete de maio, na 

página seis;  3- DIREÇÃO DA ASSEMBLÉIA:  A mesa foi composta pelo Vice-

Presidente Danilo José Bruxel,  pelo Secretário Henrique Purper e o Secretário 

Executivo Carlos Alberto Martini. Também participaram da mesa o representante 

da Associação dos Municípios do Vale do Taquari(AMVAT) Marcelo Portaluppi, 

prefeito  de  Vespasiano  Corrêa,  a  professora  Simone  Stülp  representando  a 

UNIVATES-Centro  Universitário.4-  ENTIDADES  E  LIDERANÇAS  PRESENTES 
conforme  consta  nas  respectivas  listas  de  assinaturas  de  presença.  5-
DELIBERAÇÕES:  5.1  - EM REGIME ORDINÁRIO:  Após a apresentação dos 

esclarecimentos necessários com relação aos recursos das Consultas Populares 

anteriores, o representante do Estado Sr. Araí Rohde, lançou a Consulta Popular 

2008/2009  passando  a  palavra  ao  Sr.  Herbert  Klahrmann  da  Secretaria  de 

Coordenação e Planejamento que fez alguns apontamentos como: sobre as ações 

elegíveis  para  2009  que,  foi  disponibilizado  uma  listagem  de  projetos  onde 

constam os projetos de cada órgão para elencar projetos estruturantes de cada 

região; Também ressaltou que a Consulta Popular neste ano ocorrerá no dia vinte 

e  cinco  de  junho  e  que  será  homologada  pela  Comissão  Geral  da  Consulta 

Popular,  resultando a proposta orçamentária 2009. Na seqüência,  os trabalhos 



foram coordenados pelo secretário  executivo que abriu para apresentações de 

propostas de projeto para a eleição no dia vinte e cinco de junho. Sendo eles: Em 

projetos  estruturantes  a  Professora  Simone  Stülp  apresentou  a  proposta  de 

projeto  no  valor  de  R$ 160 mil(cento  e  sessenta  mim)  que se  divide  em três 

módulos de R$ 20 mil(vinte mim) cada para pesquisa via Procoredes e para o 

Centro de Inovação Tecnológico na área de Alimentos o valor de R$ 100 mil(cem 

mil);  A  Associação  dos  Municípios  de  Turismo  da  Região  dos 

Vales(AMTURVALES),  representado  pelo  Sr.  Rafael  Fontana  apresentou  a 

proposta de projeto de 48(quarenta e oito) placas de sinalização para a região no 

valor de R$ 96 mil(noventa e seis mil); Representando a Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul(UERGS) a Sra. Mauren Porciúncula apresentou a proposta de 

2(dois) laboratórios com infra-estrutura e equipamentos. Um laboratório  de ensino 

em química, física e biologia e outro na área de aprendizagem rural, no valor de 

R$  150  mil(cento  e  cinqüenta  mil);  Outra  proposta  de  projeto  estruturante  foi 

apresentada pelo representante a AMVAT, pelo Prefeito Marcelo Portaluppi onde 

contemplaria os municípios que ainda tem atividade rural que é a mecanização 

associativa  rural  no  valor  de  R$  200  mil(duzentos  mil);  O  Comitê  de 

Gerenciamento  da  Bacia  Hidrográfica  Taquari  Antas,  representado  pelo  vice-

presidente  Julio  Salecker  apresentou  uma  proposta  na  área  de  educação 

ambiental  e  outra  na  área  de  controle  e  contaminação  decorrentes  da 

suinocultura, no valor de R$ 50 mil(cinqüenta mil) e a FEPAGRO representado 

pelo Sr. Zeferino Genésio Chielle, apresentou  um proposta de aproveitamento 

integrado de culturas no valor de R$ 39 mil(trinta e nove mil). Na área de Justiça e 

Segurança foi apresentado pelo Major Kienner a necessidade de viatura para os 

municípios de Encantado, Estrela, Teutônia Taquari, Arroio do meio e 2(dois) para 

Lajeado, no valor de R$ 420 mil(quatrocentos e vinte mim;  O Corpo de Bombeiros 

representado pelo Major Maia, apresentou a necessidade de 10(dez) conjuntos de 

proteção  respiratória  no  valor  de  80  mil(oitenta  mil);  na  área  da  educação 

representada  pela  Sra.  Rosana  Rürweind  da  Coordenadoria  Regional  da 

educação foi apresentado a construção do ginásio do Colégio Estadual Castelo 

Branco e a melhoria dos espaços físicos e qualificação dos professores no valor 



de R$ 390 mil(trezentos e noventa mil); Na área da saúde foram apresentadas 

demandas para melhorar o atendimento de urgência e de ampliação do PSF de 

Lajeado no valor de R$ 900 mil(novecentos mil) e o Hospital Bruno Born propôs a  

ampliação  de  recursos  para  a  implantação  de  estrutura  física,  visando  o 

tratamento  de  pacientes  com  obesidade  mórbida,  incluindo  a  realização  de 

cirurgias. Após todas as apresentações o Sr. Carlos Martini colocou em votação 

as formas, em percentual, de divisão dos recursos disponíveis que totalizam  o 

valor de R% 1,533 milhão(um milhão e quinhentos e trinta e três mim reais) para a 

região do Vale do Taquari,  ficando definido, pela maioria, com 27(vinte e sete) 

votos a divisão em 4(quatro) partes iguais de 25%(vinte e cinco) por cento. São 

elas: Projetos Estruturantes. Segurança Pública, Educação e Saúde.  Sendo 

que foi delegada a atribuição de consensuar a distribuição desses recursos por 

projetos  específicos  às  entidades  proponentes(AMVAT,  3ª  CRE,  UNIVATES, 

UERGS, CONCISA, CRPO, Delegacia Regional de Polícia, Corpo de Bombeiros, 

HBB e AMTURVALES) em comum acordo com a diretoria do CODEVAT. 5.2 – EM 
REGIME EXTRAORDINÁRIO:  5.2.1) Aprovação da reforma do Estatuto Social, 

adaptando suas cláusulas ao  novo Código Civil  Brasileiro,  Lei  nº  10.406/2002. 

5.2.2) Realizada a eleição do Conselho Fiscal conforme previsto no Estatuto, o 

qual  ficou  assim  composto:  Titulares: Jorge  Möerschbächer,   casado  em 

comunhão universal de bens, administrador, CPF:36273325049, RG 6016775774 

órgão expedidor SSP/RS, residente e domiciliado à Avenida Sete de Setembro, 

885  Bairro  Canabarro-Teutônia/RS;  Rafael  Fontana,  administrador,    união 

estável, CPF: 61234532034 RG: 4049501432, órgão expedidor SSP/RS, residente 

e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 1511 Apto 504-Encantado/RS CEP 95960-

000;  Renato Specht, economista, casado em comunhão universal de bens, CPF: 

023587359-49,  RG:  1028132841,  órgão  expedidor  SSP/RS,  residente  e 

domiciliado à Rua 26 de janeiro, 570, Bairro Hidráulica, em Lajeado, CEP 95900-

000.  Na  suplência:  Áureo Scherer, agricultor, solteiro, CPF: 52996360087, RG: 

4038275147,  órgão  expedidor  SSP/RS,  residente  e  domiciliado  em  Forqueta 

Baixa-Arroio  do  Meio/RS  CEP  95940-000;  Marco  Daniel  Rockembach, 

comerciário, casado em comunhão universal de bens, CPF: 457742000-78, RG 



50338643006, órgão expedidor SSR/RS, residente e domiciliado à Rua Antônio de 

Souza Neto, 120- Bairro Alto do Parque, Lajeado,CEP 95900-000 e Ricardo Lied, 

Servidor Público, solteiro, CPF: 686479640-04, RG: 1057704791, órgão expedidor 

SSP/RS, residente  e domiciliado à Rua Roberto Fleischut, 644, Bairro Loteamento 

dos Médico, Lajeado-95900-000, ficando estes no cargo até a data da realização 

da  eleição  da  nova  diretoria,  onde  será  eleito  novo  conselho  fiscal.  6- 
ENCERRAMENTO: Esgotados  os  assuntos  da  Ordem  do  Dia,  lavrou-se  a 

presente ata, que após lida, debatida e aprovada, será assinada pelo presidente e 

pelo secretário. Declaro que a presente ata é cópia fiel da ata constante no Livro 

de Atas nº 3, digitalizada em folha solta que será posteriormente encadernada.  

Lajeado/RS,  14  de  maio  de  2008.  (a)   Nei  José  Lazzari  –  Presidente,  (a) 

Secretário - Henrique Purper. 

Ney José Lazzari Henrique Purper

    Presidente      Secretário 

                                                                                                               


