
ATA 06 – ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA CONSULTA POPULAR 2009/2010

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e nove, às dezessete horas, esteve reunida, 

no auditório  do Prédio 07,  os membros da Assembléia do CODEVAT, para tratar  de pauta 

conforme  convite  01/2009.  Estiveram  presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças 

específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem:  1) 
Consulta Popular 2009/2010: logo no início da Assembléia, quando da proposição de pauta, o 

Secretário  de  Relações  Institucionais,  Celso  Bernardi  foi  recebido  e  fez  apresentação  do 

processo  de  Consulta  Popular  2009/2010.  Apresentando  vídeo  institucional,  fazendo  uma 

prestação de contas e divulgando o processo deste ano para a Consulta Popular. A lista de 

prioridades deverá  ser  decidida  na região  e enviada ao Governo do Estado até  15/07/09, 

deverá conter de 10 a 14 projetos que totalizam valor o dobro daquele a ser recebido pela 

região.  O  valor  inicial  a  ser  recebido  no  Vale  do  Taquari  será  de  R$  3.553.654,29,  com 

possibilidade de aumento do montante,  conforme a votação da região. Ou seja,  neste ano 

haverá um percentual de 15% do valor total, R$ 115.000.000,00, que será rateado entre os 

COREDES  conforme  o  índice  de  votação.  As  regras  e  informações  da  Consulta  Popular 

constam no Decreto 46.332, de 06 de maio do corrente ano. Após a divulgação e prestação de 

contas por parte da Secretaria de Relações Institucionais, a Assembléia foi coordenada pelo 

Senhor  Presidente  do  CODEVAT,  Ney  José  Lazzari.  O  presidente  do  CODEVAT  fez 

considerações  breves  sobre  a  prestação  de  contas  e  ateve-se  a  propor,  pela  diretoria  do 

CODEVAT,  percentuais  de  distribuição  dos  valores  dos  projetos  por  áreas:  22,5%  para 

educação, saúde e segurança e 32,5% para projetos estruturantes. Após várias intervenções 

no  grupo,  inclusive  questionamentos  da  responsabilidade  da  Consulta  Popular  por  sobre 

projetos na área de segurança, saúde e educação, e argumentação dos membros presentes, 

decidiu-se, que a cédula de votação constará da seguinte distribuição:  20% para educação e 

saúde, e, 30% para segurança e projetos estruturantes (ciência e tecnologia, meio-ambiente,  

agricultura,  turismo,  habitação,  saneamento,  Fapergs  e  DAER).  Solicitou-se  às  entidades 

representativas  regionais  que  discutam  entre  seus  pares  o  encaminhamento  de  projetos 

prioritariamente da caráter regional. Durante o mês de junho a diretoria do CODEVAT estará 

em seis localidades promovendo reuniões microrregionais, para divulgar a Consulta Popular e  



sensibilizar os líderes regionais para a votação que ocorre em 05/08/09. Também foi definida  

que a Comissão da Consulta Popular será a Diretoria do CODEVAT. A aprovação, tanto dos 

percentuais  dos  projetos  como  da  Comissão,  se  deu  por  aclamação  dos  presentes.  Foi  

entregue a cada membro presente na Assembléia convocação para Assembléia Regional em 

30/06/09, cronograma e convite das Assembléias Microrregionais, lista dos projetos elegíveis 

indicada pelo Governo do Estado para conhecimento, verificação e indicação de projetos. Além 

destes  foi,  criado  pelo  CODEVAT,  folha  de  rosto  para  encaminhamento  dos  projetos,  que 

deverá ser preenchida e entregue na Assembléia do dia 30/06, antes do início das atividades. 

As seis reuniões microrregionais de divulgação, estão previamente marcadas para dia 02/06 na 

cidade de Nova Bréscia, 05/06 na cidade de Ilópolis, 09/06 na cidade de Teutônia, 12/06 na 

cidade de Muçum , 22/06 na cidade de Fazenda Vilanova e 26/06 na cidade de Santa Clara do 

Sul.  2) Planejamento Estratégico Regional: não houve tempo hábil para tratar do referido 

tema, somente fez-se a divulgação do processo de planejamento estratégico regional que será 

divulgado nas reuniões microrregionais.  Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata 

que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 10 de junho de 

2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


