
 
ATA 08 – ASSEMBLÉIA GERAL AMPLIADA DA CONSULTA POPU LAR 2009/2010 

Aos trinta dias do mês de junho de 2009, às dezessete horas, reuniram-se, no auditório do 
Prédio 07 da Univates em Lajeado, os membros da Assembléia do CODEVAT, para tratar de 
pauta conforme convocação 01/2009, de acordo com lista de presenças específica. Todos os 
membros estatutários do CODEVAT e delegados eleitos nas reuniões microrregionais 
receberam crachá de identificação para efeitos de votação. Nestas condições procedeu-se a 
reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Consulta Popular 2009/2010:  o presidente do 
CODEVAT, sr. Ney José Lazzari, iniciou a Assembléia saudando os presentes e solicitando que 
as inscrições de projetos fossem efetivadas de imediato, para dar o devido andamento aos 
trabalhos. O presidente salientou que a cédula de votação deveria ser composta, conforme 
decisão de Assembléia em 26 de maio de 2009, nas seguintes condições: 20% do valor a ser 
disponibilizado na cédula para educação, equivalente a R$ 710.730,86, 20% para saúde, 
equivalente a R$ 710.730,86, 30% para segurança, equivalente a R$ 1.066.096,29, e 30% para 
projetos estruturantes, equivalente a R$ 1.066.096,29. Além disso, foi salientado que o valor 
inicial a ser recebido pelo Vale do Taquari é de R$ 3.553.654,29, mas que, conforme Decreto 
Estadual n° 46.332 de 06 de maio de 2009, o valor d isponível para votação deve ser, no 
mínimo, o dobro do valor a ser recebido pela região. Também, o voto é linear, independente da 
área ou dos projetos votados, serão eleitos aqueles que obtiverem maior número de votos dos 
eleitores e o percentual a maior a ser recebido pela região, conforme a votação no dia 05 de 
agosto de 2009, será conhecido após o dia 10 de agosto de 2009 e os projetos atendidos com 
esse valor a maior serão os próximos da cédula com maior número de votos. Após 
identificados 28 projetos a serem apresentados foram disponibilizados 3 minutos para cada 
representante de entidade o fazer. Inicialmente foram apresentados, por ordem de chamada da 
mesa, os projetos na área de educação. PROJETOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: Projeto de 
reforma de escola de ensino fundamental em Muçum, valor solicitado R$ 200.000,00, como 
não houve representante para defender o referido projeto, a Assembléia decidiu excluir da lista 
de projetos que concorrem para a cédula de votação. Projetos defendidos pela 3° 
Coordenadoria Regional de Educação – CRE: 1) quadra esportiva coberta para Escola de 
Ensino Médio Guararapes de Arroio do Meio, valor solicitado R$ 690.000,00; 2) aquisição de 
mobiliário para Escolas Pereira Coruja e Nossa Senhora Assunção em Taquari, no valor total 
de R$ 20.000,00; 3) Reformas das escolas Irmã Branca de Lajeado, São Rafael de Cruzeiro do 
Sul, Nicolau Müssnich de Estrela, Jacob Arnt de Bom Retiro do Sul, Padre Domênico Carlino 
de Putinga e Reynaldo Afonso Augustin de Teutônia, no valor total de R$ 720.000,00. Projeto 
defendido pela Escola de Ensino Médio Barão de Antonina de Taquari, representada pelo 
presidente da Câmara de Vereadores de Taquari, sr. João Batista Bastos Pereira, para 
cobertura de quadra esportiva da escola, no valor de R$ 150.000,00. PROJETOS NA ÁREA 
DA SAÚDE:  projetos defendidos pelo Consórcio Intermunicipal da Saúde do Vale do Taquari: 1) 
instalação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Beneficente Santa 
Teresinha de Encantado, para atender a região alta do Vale do Taquari, no valor de R$ 
1.200.000,00; 2) elaboração de diagnóstico regional em saúde do Vale do Taquari, no valor de 
R$ 200.000,00. Projeto de reaparelhamento do Hospital Ouro Branco de Teutônia, projeto 
defendido pelas prefeituras de Poço das Antas, Westfália e Teutônia, no valor de R$ 
300.000,00. Equipamentos para unidades hospitalares, possibilitando o aumento de leitos na 
Unidade de Terapia Intensiva – UTI adulta, defendido pela Sociedade Beneficência e Caridade 
de Lajeado – Hospital Bruno Born, no valor de R$ 500.000,00. PROJETOS NA ÁREA DE 
SEGURANÇA:  Projeto defendido pela Delegada Márcia Scherer de 14 viaturas leves para a 
Polícia Civil, atendendo as 19 delegacias da região do Vale do Taquari, no valor de R$ 
840.000,00. Projeto defendido pelo Tenente Coronel Antônio Scussel de 7 viaturas pick-ups 



para a Brigada Militar, atendendo 7 microrregiões do Vale do Taquari: Anta Gorda, Encantado, 
Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Teutônia, Taquari, no valor total de R$ 840.000,00. Projeto 
defendido pelo Major Marcelo Maya, de 1 veículo auto-bomba tanque para Corpo de Bombeiros 
atendendo 14 municípios do Vale do Taquari diretamente, e toda a região indiretamente, no 
valor de R$ 450.000,00. PROJETOS ESTRUTURANTES:  foram apresentados 15 projetos 
estruturantes conforme segue: 1) Implantação de Planta Piloto de agroindústria para ensino, 
pesquisa e extensão no Vale do Taquari, defendido pela coordenadora da UERGS Encantado, 
Eliane Maria Kolchinski, no valor de R$ 100.000,00. 2) Implantação de pomares na região alta 
do Vale do Taquari, atendendo os municípios de Relvado, Doutor Ricardo, Nova Bréscia, 
Coqueiro Baixo, Putinga, Anta Gorda, Ilópolis e Arvorezinha, no valor total de R$ 500.000,00. 3) 
Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica     - etapa de diagnóstico, abrangendo toda a 
região do Vale do Taquari, no valor de R$ 150.000,00, defendido pelo Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. 4) Implantação do programa Redes de 
Cooperação, defendido pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, no valor de R$ 
290.000,00. 5) Pesquisa Fapergs de Análise das cadeias produtivas de suínos e leite no Vale 
do Taquari, defendido pela UNIVATES, no valor de R$ 60.000,00. 6) Projeto de 
Desenvolvimento de novos produtos e processos em alimentos (leite e mel), defendido pela 
UNIVATES, no valor de R$ 200.000,00. 7) Pesquisa Fapergs de Adequação ao Código 
Florestal no Vale do Taquari, defendido pela UNIVATES, no valor de R$ 60.000,00. 8) Projeto 
de Capacitação gerencial e educação ambiental em resíduos sólidos no Vale do Taquari, 
defendido pela UNIVATES, no valor de R$ 50.000,00. 9) Projeto de placas para sinalização 
turística de 14 municípios do Vale do Taquari, defendido pela Associação dos Municípios de 
Turismo do Vale do Taquari – Amturvales, no valor total de R$ 200.000,00. 10) Projeto de 
divulgação turística, com confecção de material promocional, atendendo 14 municípios do Vale 
do Taquari, no valor total de R$ 80.000,00. 11) projeto de Inventário turístico, defendido pelos 
municípios de Dois Lajeados, Vespasiano Correa, Muçum e Roca Sales, no valor de R$ 
40.000,00. 12) Projeto de pesquisa e capacitação de 300 trabalhadores, defendido pelo 
COMUDE de Taquari, no valor de R$ 237.000,00. 13) Dois projetos apresentados que foram 
unidos quando da solicitação, pavimentação da RS 129 entre os municípios de Colinas e Roca 
Sales e entre Estrela e Colinas, cada qual com valor de R$ 600.000,00, que foram unidos na 
apresentação e totalizaram de R$ 1.200.000,00. 14) Projeto de Plano diretor viário para o Vale 
do Taquari, defendido pela diretoria do CODEVAT, no valor de R$ 250.000,00. 15) Projeto de 
Capacitação de 96 trabalhadores rurais, defendido pela Fundação Alto Taquari de Educação 
Rural e Cooperativismo – FATERCO, no valor de R$ 75.840,00. O projeto de criação de 
unidades demonstrativas de controle ambiental decorrentes da suinocultura, proposto pela 
prefeitura municipal de Muçum, no valor de R$ 100.000,00, foi retirado pelo presidente do 
COMUDE, sr. Nédio Nichel, por este acreditar que o projeto fosse específico e não de caráter 
regional. Todas as inscrições dos projetos relatados nesta ata, com os devidos resumos estão 
em arquivo específico no CODEVAT. Após a apresentação procedeu-se os encaminhamentos 
de definição da cédula de votação, considerando os percentuais de valores estipulados 
previamente e já citados nesta ata e o limite máximo de projetos na cédula de votação em 14. 
O presidente do CODEVAT, sr. Ney José Lazzari, solicitou que os projetos das diferentes áreas 
fossem acordados entre os proponentes. Como a área da segurança estava dentro dos limites 
dos valores determinados, ou seja, 30% dos projetos previstos, foram os primeiros a serem 
votados pelos membros da Assembléia e aprovados por unanimidade. Assim, na área da 
segurança  ficaram três projetos: 14 viaturas leves para a Pol ícia Civil – R$ 840.000,00, 7 
viaturas pick-ups para a Brigada Militar – R$ 450.0 00,00 e 1 veículo auto-bomba tanque 
para Corpo de Bombeiros – R$ 840.000,00, totalizand o R$ 2.130.000,00. A área da 
educação reuniu-se para tratar dos projetos que ultrapassavam o percentual de 20% previsto, o 
projeto quadra esportiva coberta da Escola Barão de Antonina, da cidade de Taquari, foi 
retirado pelos proponentes. O sr. João Batista Bastos Pereira, presidente da Câmara de 
Vereadores de Taquari, salientou que este grupo irá recorrer ao Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, questionando os valores fixos na tabela dos projetos elegíveis, onde, um 
ginásio coberto custe R$ 690.000,00. A diretoria do CODEVAT salientou que esses valores são 



determinados pelo Governo do Estado e não sofrem ingerência do COREDE. Na área da 
educação foram aprovados, com uma abstenção, três p rojetos para a cédula de votação, 
que segue, 1 quadra esportiva coberta para Escola d e Ensino Médio Guararapes de 
Arroio do Meio - R$ 690.000,00, aquisição de mobili ário para Escolas Pereira Coruja e 
Nossa Senhora Assunção em Taquari - R$ 20.000,00 e Reformas das escolas Irmã Branca 
de Lajeado, São Rafael de Cruzeiro do Sul, Nicolau Müssnich de Estrela, Jacob Arnt de 
Bom Retiro do Sul, Padre Domênico Carlino de Puting a e Reynaldo Afonso Augustin de 
Teutônia - R$ 720.000,00, no valor total de R$ 1.43 0.000,00.  Na área da saúde , 
representante do Consisa, representante do Hospital Bruno Born e representante do Hospital 
Ouro Branco acordaram redução dos valores propostos, ou seja, o projeto instalação de 10 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Beneficente Santa Teresinha de 
Encantado, passou o valor solicitado de R$ 1.200.000,00 para R$ 800.000,00, o projeto de 
elaboração de diagnóstico regional em saúde do Vale do Taquari, passou de R$ 200.000,00 
para R$ 170.000,00, o  projeto de reaparelhamento do Hospital Ouro Branco de Teutônia, 
passou de R$ 300.000,00 para R$ 150.000,00 e o projeto de  equipamentos para unidades 
hospitalares para Hospital Bruno Born, passou de R$ 500.000,00 para R$ 300.000,00. Ainda, 
os projetos de equipamentos para os hospitais Ouro Branco e Bruno Born foram unidos para 
tornarem-se um único projeto na cédula de votação. Assim, na área da saúde ficaram três 
projetos nas seguintes condições: instalação de 10 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva – UTI no Hospital Beneficente Santa Teres inha de Encantado - R$ 800.000,00, 
Elaboração de diagnóstico regional em saúde do Vale  do Taquari - R$ 170.000,00 e 
Equipamentos para Hospital Ouro Branco e Hospital B runo Born – R$ 450.000,00, sendo 
que R$ 150.000,00 são para o Hospital Ouro Branco e  R$ 300.000,00 para o Hospital 
Bruno Born. Os referidos projetos totalizaram R$ 1. 420.000,00. Nestas condições, restaram 
em número de projetos, 5 para serem contemplados com projetos estruturantes e em valor no 
mínimo R$ 2.132.192,57, ou seja, 30% dos valores da cédula de votação. Inicialmente o 
presidente do CODEVAT, sr. Ney Lazzari, solicitou se alguém retiraria algum projeto. Por 
solicitação do sr. Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Univates, manteve-se 
somente o projeto de Análise das cadeias produtivas de suínos e leite, enquanto que os 
projetos Desenvolvimento de novos produtos e processos em alimentos (leite e mel), Pesquisa 
de adequação ao Código Florestal no Vale do Taquari e Capacitação gerencial e educação 
ambiental em resíduos sólidos no Vale do Taquari foram retirados. Foram agregados os 
projetos Planta piloto de agroindústria, da Uergs e Análise das cadeias produtivas de suínos e 
leite, da Univates, pois os dois se tratam de projetos Fapergs. Além disso, unificou-se os 
projetos Capacitação de trabalhador, tanto da Fepagro como da Faterco, pois os dois também 
estão na mesma Secretaria do Governo do Estado. Os membros da área do turismo acordaram 
em retirar dois projetos: divulgação turística – material promocional, encaminhado pela 
Amturvales e Inventário Turístico, encaminhado pelas prefeituras de Dois Lajeados, Vespasiano 
Correa, Muçum e Roca Sales, mantendo somente o projeto de Sinalização Turística e 
ampliando seu valor para abranger todos os municípios do Vale do Taquari. Projetos que foram 
votados a sua manutenção na disputa de item na cédula de votação: Pavimentação da RS129 
de Estrela-Colinas e Colinas-Roca Sales, votos favoráveis a manutenção 29, votos contrário 
55, abstenção 1. Nestas condições, o referido projeto foi retirado. Implantação do programa 
Redes de Cooperação, votos favoráveis 7, votos contrários 55 e nenhuma abstenção, fazendo 
com este também fosse retirado da cédula. Ainda, foi votado pela manutenção na cédula de 
votação entre o Plano Diretor Viário do Vale do Taquari e o Plano de Bacia Hidrográfica. Assim, 
os favoráveis a retirar o plano diretor viário foram 48 votos e a retirar o plano de bacia 
hidrográfica foram 33 votos. Nestas condições e depois destas decisões, retomou-se a 
possibilidade de inclusão do projeto de Adequação ao Código Florestal, pois este também trata-
se de projeto Fapergs, juntamente com os projetos já citados. Assim, foram aprovados cinco 
projetos para a cédula de votação considerados estr uturantes e para adequar ao valor 
mínimo necessário à cédula de votação ajustes foram  feitos nas seguintes condições: 
Pesquisas Fapergs (Univates – Adequação ao Código F lorestal do Estado do RS e 
Análise das cadeias produtivas de leite e mel – R$ 160.000,00 e Uergs – Implantação de 



planta piloto de agroindústria – R$ 120.000,00), to talizando R$ 280.000,00; Implantação 
de pomares na região alta do Vale do Taquari, atend endo os municípios de Relvado, 
Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Putin ga, Anta Gorda, Ilópolis e 
Arvorezinha, no valor total de R$ 500.000,00; Plano  de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica - etapa de diagnóstico, abrangendo tod a a região do Vale do Taquari, no 
valor de R$ 150.000,00; Sinalização Turística, plac as de sinalização para todos 
municípios do Vale do Taquari, no valor de R$ 500.0 00,00; e, Capacitação de 
trabalhadores (Faterco e Fepagro), com 450 trabalha dores para cada entidade capacitar, 
ou seja, equivalente a R$ 355.500,00 cada, no valor  total de R$ 711.000,00. Os projetos 
Estruturantes totalizaram R$ 2.141.000,00 para a cé dula de votação . Assim, a cédula 
constará de um valor total de R$ 7.121.000,00, quando o mínimo necessário era de R$ 
7.107.308,58, em um total de 14 projetos, 3 na área da educação, 3 na área da saúde, 3 na 
área de segurança e 5 projetos estruturantes. Nestas condições, cumpre-se o Decreto que 
regulamenta a Consulta Popular 2009/2010, considerando que o valor a ser recebido pela 
região será de R$ 3.553.654,29, com possibilidade de acréscimo em função da votação do dia 
05 de agosto de 2009. Ao final, a cédula de votação foi aprovada por unanimidade dos 
presentes. Após a Assembléia, foi recebido pela Secretaria do CODEVAT e está anexo a esta 
Ata, o retorno da Secretaria de Saúde quanto a inclusão do diagnóstico regional em saúde no 
item serviços de saúde na lista dos projetos elegíveis do Governo do Estado. Com parecer 
negativo, a própria Secretaria do Estado sugeriu que o referido projeto fosse incluído como 
pesquisa e será encaminhado nas mesmas condições na cédula de votação, só que será 
cadastrado na Fapergs, considerando a lista de projetos elegíveis do Governo do Estado. Foi 
comunicado a presidência do Consisa – Consórcio Intermunicipal de Saúde sobre a questão, 
em 02 de julho de 2009. Em 07 de julho o presidente do Consisa – prefeito Nilton Rolante 
retornou informando que este não é um projeto nos moldes do proposto inicialmente. Mas, 
como foi aprovado na Assembléia, constará na cédula nas condições em que foi aprovado. 2) 
Planejamento Estratégico Regional:  não houve tempo hábil para tratar do referido tema. Não 
tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do 
CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 08 de julho de 2009. 
 
 

Ney José Lazzari      
Presidente do CODEVAT 


