
ATA  05/05-   ASSEMBLÉIA REGIONAL ORDINÁRIA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 2005/2007

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e cinco, às dezessete horas, no 

auditório  do  prédio  sete  da  UNIVATES,  reuniram-se  os  integrantes  do  Conselho  de 

Desenvolvimento do Vale do Taquari(CODEVAT). A mesa foi composta pelo Presidente 

Ney José Lazzari, o Vice-Presidente Sérgio Reginatto Velere,  o Tesoureiro José Pedro 

Kuhn,  o  Segundo-Tesoureiro  Zeferino  Genésio Chielle  e  o Secretário-Executivo  Paulo 

Steiner.  Com  a  palavra  o  Presidente  Ney  José  Lazzari  que  cumpriu  o  edital  de 

convocação com a seguinte ordem do dia: leitura da ata da assembléia geral ordinária do 

dia vinte e cinco  de setembro de dois mil e três; prestação de contas das atividades e da 

movimentação  financeira  dos  últimos  dois  anos;  eleição  e  posse  da  nova  diretoria  e 

assuntos gerais. O presidente Ney José Lazzari ao ler o edital, solicitou a assembléia que 

o  prazo para  o  registro  de  chapas  fosse  prorrogado até  as  dezessete  horas  e  trinta 

minutos, o que foi aprovado. A seguir, solicitou que o secretário-executivo Paulo Steiner  

fizesse a leitura da ata da assembléia anterior a qual foi aprovada. Dando seqüência, foi  

apresentado um relato  das principais atividades desenvolvidas pelo CODEVAT durante a 

gestão  que  se  encerrava,  onde  ficou  evidente  a  participação  do  Conselho  nas  mais 

diferentes áreas e especialmente atuando em parceria com as demais entidades e órgãos 

públicos que visam o desenvolvimento regional. Na seqüência o presidente convidou o 

tesoureiro  José Pedro  Kuhn para  apresentar  o  demonstrativo  financeiro  dos recursos 

recebidos do Governo do Estado na forma de duodécimo e os valores destinados às duas 

últimas Consultas Popular. Não havendo maiores questionamentos a prestação de contas 

foi aprovada por unanimidade. Antes de passar para a eleição, o presidente propôs, e foi  

aceito  pelos presentes,  que o os representantes de algumas áreas se manifestassem 

sobre a execução do orçamento estadual. Assim falaram: Major Luiz Marcelo Gonçalves 

Maya pela Justiça e Segurança; o Professor Donato Mallmann pela Educação; e  Patrícia 

Lanzini pela Saúde, onde explicaram como vem acontecendo a liberação dos recursos. 

Não havendo nenhuma observação o presidente passou a palavra para o Senhor Raul  



Tormen, coordenador da Comissão Eleitoral,  para que assumisse a coordenação dos 

trabalhos  a  partir  daquele  momento,  enquanto  a  diretoria  deixava  a  mesa  oficial.  O 

Coordenador  da  Comissão  Eleitoral  Raul  Tormen,  informou  à  assembléia  que  até  o 

momento foi registrado uma única chapa, sendo seus integrantes eleitos. A nova Diretoria  

Executiva do CODEVAT para o período 2005/2007 ficou assim constituída:   Ney José 
Lazzari-Presidente, CPF nº 268040000/30, RG 2010622658;  Casado em regime de 
comunhão  universal  de  bens;  Natural  do  município  de  Sério/RS;  Economista  e 
Professor Universitário; Residente e domiciliado à Rua  Carlos Fett Filho, 362/Apto 
501-Bairro  Universitário-Lajeado/RS-  959000-000;  Sérgio  Reginatto  Velere-Vice-
Presidente, CPF nº 326966550/49, RG 8004331586; Casado e regime de comunhão 
parcial  de  bens;  Natural  do município  de  Arvorezinha/RS;  Escrivão  ajudante  do 
município de Arvorezinha/RS; Residente e domiciliado à Rua Pedro Scorsatto, 250-
Centro,  95995-000-Arvorezinha/RS;  José  Pedro  Kuhn-Tesoureiro,  CPF  nº 
130144040/04, RG 1015693516; Casado em regime de comunhão universal de bens; 
Natural do município de Triunfo/RS; Professor -Registro L-P nº 34157 no Ministério 
da  Educação e  Cultura;  Residente  e  domiciliado  à  Rua 17  de  Dezembro,  544  – 
95900-000- Lajeado/RS ;  Zeferino  Genésio Chielle- Segundo Tesoureiro, CPF nº 
109160750-87,  RG4019033259;  Casado em regime de comunhão parcial  de bens, 
Natural do município de Palmeira das Missões/RS; Engenheiro Agrônomo- CREA 
nº28208;  Residente  e  domiciliado  à  Rua  Arroio  Fonte  Grande,  95860-000-
Taquari/RS;  Paulo  Inácio  Frehlich  -Secretário,  CPF  nº  299088205/20,  RG 
1006124729; Separado; Natural  do município de Arroio do Meio/RS; Empresário;  
Residente e domiciliado à Rua Bento Gonçalves, 214/Apto 603-Bairro Centro, 95940-
000-Arroio  do  Meio/RS  e  Júlio  Cesar  Medeiros Segundo-Secretário,  CPF  nº 
474953830/20, RG 4026983397; Solteiro;  Natural do município de Santa Maria/RS; 
Engenheiro Agrônomo - CREA 15364-D; Residente e domiciliado à Rua Benjamim 
Denho  Denes,  218-Bairro  Porto  XV-95900-000-Encantado/RS. Completando  o 

processo  o coordenador da Comissão eleitoral  convidou os eleitos para assumirem a 

condução dos trabalhos da assembléia.  Ney José Lazzari,  na condição de presidente 

reeleito e em nome dos colegas de diretoria agradeceu o voto de confiança recebido 

dizendo que o CODEVAT deve continuar  sempre atuando de forma conjunta com as 

demais  forças  que  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  regional.  Aproveitou  para 

agradecer o empenho de Gilmar Bourscheid e Adilson Metz que muito contribuíram na 

gestão de dois mil e três a dois mil e cinco. Não havendo outras manifestações, lavrou-se 

a presente ata, que será devidamente assinada. Vale do Taquari,  29 de setembro de dois 

mil e cinco.



  Ney José Lazzari Gilmar Bourscheid

        Presidente         Secretário


