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ATA 02/07- ASSEMBLÉIA PÚBLICA PREPARATÓRIA DA 
CONSULTA POPULAR 2007/2008

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e sete, no auditório do prédio onze da 

Univates,  com início às quatorze horas, aconteceu a Assembléia Preparatória da 

Consulta  Popular/2007,  com  a  presença  do  secretário  estadual  de  Relações 

Institucionais, Celso Bernardi, Diretoria Executiva do Conselho de Desenvolvimento 

do Vale do Taquari  (Codevat), Prefeitos Municipais,  representantes de Comudes, 

representantes  entidades de ambiência  regional  e  outras  lideranças.  A mesa  foi  

composta pelo  presidente do Codevat,  Ney José Lazzari;  secretário  estadual  de 

Relações Institucionais, Celso Bernardi; presidente da Associação dos Municípios do 

Vale  do  Taquari  (Amvat),  prefeito  de  Paverama  Paulo  Altmann; Paulo  Inácio 

Fröelich,  secretário-geral  do  Codevat;  José  Paulo  Kuhn,  tesoureiro  do  Codevat; 

Zeferino Chielle, segundo-tesoureiro do Codevat e Carlos Alberto Martini, secretário-

executivo do Codevat. O secretário Celso Bernardi fez uma ampla explanação sobre 

a situação econômico-financeira  do Estado e das negociações realizadas com o 

Forum dos Coredes e  demais  entidades integradas ao processo de participação 

popular  para  a  realização  da  Consulta  Popular/2007,  bem  como  sobre  as 

pendências de anos anteriores. Segundo Bernardi, ficou definido que os programas 

priorizados na Consulta Popular de 2006 serão liquidadas pelo governo em quatro 

parcelas anuais e consecutivas, cada uma equivalente a 25% dos recursos alocados 

para a consulta de 2006, ficando a cargo de cada Corede definir em assembléia a 

ordem de atendimento dessas prioridades regionais. Com relação ao processo de 

2007,  Bernardi  reconheceu  que  os  recursos  são  muito  limitados,  mas  pediu  a 

compreensão de todos, em função das severas limitações de recursos estaduais 

disponíveis para o desenvolvimento de novos projetos, destacando que o governo 

tem  a  firme  intenção  de  cumprir  com  todos  os  compromissos  assumidos.  O 

secretário também registrou que houve muitos questionamentos sobre a realização 

ou  não  da  consulta  popular  em 2007,  que  melhor  seria  utilizar  esses  recursos 

adicionais para reduzir as pendências já existentes, mas que a alternativa de realizar 

a consulta acabou prevalecendo e a própria secretaria considera que a manutenção 
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do  processo  foi  o  melhor  caminho,  tendo  em  vista  que  é  uma  conquista  da 

sociedade e o governo não poderia tomar a inciativa de cancelá-la. Com relação à 

Consulta de 2007, Bernardi apresentou a planilha de rateio dos recursos disponíveis 

para cada Corede, sendo que para o Vale do Taquari estão previstos cerca de um 

milhão  e  trezentos  mil  reais,  a  serem  alocados  de  acordo  com  as  prioridades 

estabelecidas pela  região. Na seqüência,o prefeito  de  Coqueiro Baixo,  Veríssimo 

Caumo, comentou que melhor seria ter cancelado o processo por alguns anos até 

que as  pendências  existentes  fossem liquidadas.  O presidente  da  Amvat,  Paulo 

Altmann, registrou que a Famurs, em assembléia, decidiu que ficará a cargo de cada 

prefeito decidir se participa ou não ativamente do processo deste ano, destacando 

que cerca de 75% das prioridades estabelecidas pela região nas consultas de anos 

anteriores foram atendidas. Também se manifestou a diretora da EEEM Presidente 

Castelo Branco, Mariza Bastos, sobre a conclusão do ginásio de esportes da escola, 

registrando que os recursos priorizados ainda na consulta popular de 2005 até hoje 

não foram recebidos. Após a saída do secretário Bernardi, o presidente do Codevat 

passou  a  palavra  ao  secretário-executivo,  Carlos  Alberto  Martini,  para  fazer  a 

explanação  das  propostas  a  serem  apresentadas  ao  plenário  pela  diretoria  do 

Corede. Martini  apresentou a síntese das sugestões formuladas pela diretoria do 

Codevat  a  serem  avaliadas  pela  assembléia,  tanto  em  relação  a  parcela  dos 

recursos  priorizados  na  consulta  popular  de  2006  alocados  para  aplicação  no 

corrente ano, quanto a distribuição dos recursos destinados pelo governo do estado 

para a consulta de 2007. Após uma explanação dos projetos Biovates e Laboratório 

do  Leite,  feitas  respectivamente  pela  professora  Simone  Stülp,  Pró-Reitora  de 

Pesquisa e Extensão da Univates, e pelo coordenador do programa Repensando o 

Agro  no  Vale  do  Taquari,  Oreno  Ardêmio  Heineck,  ambas  as  propostas  foram 

aprovadas pela unanimidade dos presentes e estão assim sintetizadas:1) Parcela 
de 25% da consulta popular de 2006, correspondente a cerca de 1,5 milhões de 
reais:  aplicação de  50% em programas estruturantes,  priorizando  o  projeto 
Laboratório  do  Leite (valor  de  R$  550.000,00)  e  destinando  o  valor  de  R$ 
200.000,00 para aplicação em equipamentos para centros de saúde de média e 
alta complexidade, com destaque para o Centro de Oftalmológia de Encantado. 
Os  demais  50%  serão  distribuídos de  forma  equitativa  para  os  setores  de 
Educação  e  Segurança  Pública,  de  acordo  com  as  prioridades  setoriais  a 
serem definidas pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo (C.R.P.O.). 
e  3a.  Coordenadoria  Regional  de  Educação (C.R.E.),  a  serem apresentadas 
para a diretoria do Codevat até o dia 20 de agosto para encaminhamento à 



3

Secretaria  Estadual  de  Relações  Institucionais.  2)  Valor  alocado  para  a 
consulta popular de 2007, estimado em R$ 1,3 milhões de reais: aplicação de 
50%  em  programas  estruturantes,  priorizando  o  projeto  Biovates  (R$ 
400.000,00),  o  Centro  Tecnológico  de  Gemas  e  Jóias  (R$  130.000,00)  e  o 
projeto Laboratório do Leite (R$ 120.000,00). Os demais 50% serão distribuídos 
de  forma equitativa  para  os  setores de Educação e  Segurança Pública,  de 
acordo com as  prioridades  setoriais  a  serem definidas  pelo  C.R.P.O.  e  3a. 
C.R.E.,  a  serem apresentadas  para  a  diretoria  do  Codevat  até  o  dia  07  de 
agosto do corrente ano para serem encaminhadas à Comissão Estadual de 
Coordenação da Consulta Popular/2007 e incluídas na cédula de votação. Nada 

mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que será devidamente assinada. 

Vale do Taquari, 01 de agosto de 2007.


