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ATA 01/07- REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos  vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e sete, às treze horas e quarenta 

e cinco minutos, na sala duzentos e oito do prédio 1 da Univates, reuniram-se para 

discutir  sobre  o  Processo  de  Participação  Popular-2007/2008,  Sérgio  Reginatto 

Velere-  vice-presidente,  José Pedro  Kuhn-  tesoureiro,  Zeferido  Chielle-  segundo- 

tesoureiro  e  Carlos  Alberto  Martini-  secretário-executivo.  Na  seqüência,  Carlos 

Alberto  Martini  apresentou aos demais  participantes   um panorama da Consulta 

Popular 2007/2008 e consultas de anos anteriores. Os valores disponíveis para esse 

ano serão R$ 36 milhões, divididos para os 26 COREDES em forma consensuada 

no Fórum dos Coredes. Para o Vale do Taquari  está prevista a alocação de R$ 

1.200.000,00, a serem aplicados em programas/projetos estruturantes de interesse 

regional,  compatíveis  com as  ações  de  governo  propostas  no  Plano  Pluri-Anual 

(PPA), formatadas com base no estudo Rumos 2.015, com agregações feitas pelos 

Coredes.Já  com relação aos projetos  da consulta  de 2006,  a  disponibilidade de 

recursos para amortização neste ano é de R$ 1.200.000,00. De comum acordo entre 

o Fórum dos Coredes e o governo estadual, os recursos alocados para a consulta 

de 2006 serão amortizados em quatro parcelas anuais. As prioridades selecionadas 

nas consultas anteriores a 2006 e ainda pendentes serão liquidadas conforme as 

disponibilidades de caixa do governo estadual, sem previsão específica de prazos. 

Como proposta a ser apresentada na assembléia regional, a diretoria do Codevat 

aprovou  as  seguintes  prioridades:  1  –  Referente  aos  recursos  previstos  na 
consulta de 2006 a serem repassados pelo governo ainda este ano: priorizar a 
aplicação no projeto Laboratório do Leite. 2 – Recursos da consulta de 2007: 
concentração  em  programas  estruturantes,  de  ambiência  regional,  com 
prioridade  para  o  projeto  Biovates.  Além  desse,  poderão  ser  alocados 
recursos para outros projetos de repercussão regional, como a aquisição de 
equipamentos  para  o  Centro  Tecnológico  de  Gemas  e  Jóias,  programa de 
desenvolvimento da Agroindústria Familiar, Centro Regional de Eventos. Nada 

mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada. 
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Vale do Taquari, 25 de julho de 2007.

Ney José Lazzari Paulo Inácio Frehlich

     Presidente         Secretário


