ATA 04 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT
Aos quatorze dias do mês de maio de 2013, às dezesseis horas, estiveram reunidos, na sala 500
do prédio 09 da Univates, os membros da Diretoria do CODEVAT, conforme lista de presença
específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 1)
Encaminhamentos da Diretoria do CODEVAT: Tendo em vista o apontamento de Organismos
Internacionais e de órgãos fiscalizadores do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, quanto à
incompatibilidade da função de Reitor de Instituição de Ensino Superior com o de Presidente do
Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, quando da concorrência por recursos, via
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, para projetos a serem executados pela Univates, o
senhor reitor, atualmente presidente do CODEVAT, renuncia ao cargo de presidente deste
Conselho. Nestas condições e após manifestações e ponderações dos membros da Diretoria,
todos concordam com o referido afastamento, onde, a partir da presente data, assume o cargo
de presidente, o atual vice-presidente, José Luiz Cenci. Considerando que a eleição do
CODEVAT ocorre em março de 2014 e que neste ano teremos eleições para os Governos Federal
e Estadual e para preservar todos os envolvidos no processo, a sugestão é de que a eleição para
a diretoria do CODEVAT seja antecipada para o final do ano de 2013, assim, será convocada
Assembleia Geral para encaminhar essa proposição. 2) Participação Popular e Cidadão –
Orçamento 2014: os membros da diretoria do CODEVAT tomaram conhecimento do processo
neste ano de 2013. A audiência Pública Regional de 23 de maio inicia a discussão no Vale do
Taquari, com identificação das 10 áreas temáticas, além dos critérios regionais e coordenação
regional. Após, serão feitas as assembleias municipais, durante o mês de junho, e no dia 02 de
julho ocorre o Fórum Regional, com a definição da cédula de votação. A votação propriamente dita
ocorre no dia 07 de agosto e pela internet, nos dias 06 e 07 de agosto do corrente. As
informações a respeito do processo deste ano são: Valor de referência: R$ 5.937.117,65 (Campo
1) e Prioridades Estratégicas (Campo 2): sem valor na cédula (projetos com necessidades de
aporte de recursos maiores, estratégicos para o Vale do Taquari, e que possam ser enquadrados
no Orçamento do Estado). As Áreas temáticas: 1. Cultura e Inclusão Digital; 2. Desenvolvimento
Econômico; 3. Desenvolvimento rural; 4. Saúde; 5. Segurança Pública e Defesa Civil; 6. Irrigação;
7. Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres; 8. Meio Ambiente e Recursos
Hídricos; 9. Esporte, Lazer e Turismo; 10. Desenvolvimento Social e erradicação da pobreza; 11.
Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento; 12. Educação Superior; 13. Infraestrutura e
Logística; 14. Combate à violência no Trânsito; 15. Educação Básica, Profissional e Técnica. Os
critérios que serão tratados e levados como sugestão para a audiência serão: de que Projetos
possam ser encaminhados nas Assembleias Municipais e pelas Comissões Setoriais e que devam
ser prioritariamente de caráter microrregional e regional. Além disso, como proposição de rateio
dos recursos: de que 33% do recurso total para segurança e saúde: onde R$ 1.200.000,00 para
projeto mais votado votado e R$ 800.000,00 para segundo lugar na votação e que 67% do
recurso será destinado para todas as outras áreas, por ordem de votação. Para a coordenação
regional serão indicados, por parte do CODEVAT, os nomes de José Luiz Cenci, Elisabete Barreto
Muller e Cíntia Agostini. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada
pelo presidente do CODEVAT, José Luiz Cenci. Lajeado, 14 de maio de 2013.
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