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ATA 03/07- ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL

 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 REFORMULAÇÃO DE ESTATUDO 
 ELEIÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e sete, às dezessete horas e 

quinze minutos, no auditório do prédio onze da UNIVATES, reuniram-se o presidente 

Ney José Lazzari, o vice-presidente Sérgio Reginatto Velere, o tesoureiro Zeferino 

Genésio Chielle e o secretário-executivo Carlos Alberto Martini  para apresentar a 

prestação de contas e o relatório de atividades do período 2005-2007. Contou com a 

participação de prefeitos, representantes de COMUDES, ACIs e outras entidades da 

região. Após dado início a assembléia, o presidente passou a palavra ao Zeferino 

Chielle que apresentou as contas, o qual foi aprovado por todos os presentes sem 

questionamentos.  Em seguida,  com palavra  o secretário-executivo Carlos Alberto 

Martini,  apresentou as principais  ações do CODEVAT nesse período,  que foram 

aprovadas  por  todos  os  presentes.  Falou  brevemente  sobre  a  situação  das 

prioridades votadas na Consulta Popular dos anos anteriores, e do bom trabalho que 

vem  sendo  feito  por  algumas  entidades  que  surgiram  a  partir  das  comissões 

setoriais  como  o  Repensando  O  Agro,  o  Comitê  da  Bacia  Taquari-Antas  e 

Amturvales.  Também  comentado  por  ele,  da  necessidade  de  criação  de  novas 

comissões  dentro  de  algumas áreas  como o  metal-mecânico  e  logística.  Dando 

continuidade  aos  trabalhos,  o  secretário  colocou  em  pauta  a  reformulação  do 

estatuto, mencionando as alterações que se tornam necessária para adequação ao 

novo Código Civil, sendo aprovadas por todos os presentes. Na seqüência, foi feita a 

apresentação e a aprovação da chapa única para a nova diretoria executiva 2007-

2009,  ficando  assim  constituída:  * Ney  José  Lazzari-Presidente,  CPF  nº 
268040000/30, RG 2010622658; 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; Danilo José Bruxel-



2

Vice-Presidente, CPF nº367431780/04; RG: 5026520659; Casado; Comerciante; 
Natural  de  Arroio  do  Meio;  Residente  e  domiciliado  em  Forqueta  Baixa, 
3340/Apto  101;  José Pedro Kuhn-Primeiro-Tesoureiro,  CPF nº  130144040/04, 
RG 1015693516;  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;  Natural  do 
município de Palmeira das Missões/RS; Engenheiro Agrônomo- CREA nº28208; 
Residente  e  domiciliado  à  Rua Arroio  Fonte  Grande,  95860-000-Taquari/RS; 
Henrique  Purper-Primeiro-Secretário,  CPF nº  317651220/15;  RG 1018979227; 
Casado; Industrial; Residente e Domiciliado à Rua Jacob Sobrinho, 195, Bairro 
Hidráulica-Lajeado/RS; Natural de Lajeado/RS. Mauren Porciúncula Moreira da 
Silva  Segunda-Secretária,  CPF  nº  788879170/00,  RG  8056099198;  Solteira; 
Natural  de  Rio  Grande:  Professora;  Residente  e  Domiciliado  à  Rua  Heitor 
Alexandre  Peretti,110,  Bairro  Planalto-Encantado/RS.*Foi  destacado  na 

assembléia que a chapa apresentada pretende ser consensual, com a intenção de 

ser  representativa  dos  diferentes  segmentos  da  sociedade  e,  das  principais 

entidades  de  abrangência  regional  e  das  microrregiões  que  compõe  o  Vale  do 

Taquari. Nada  mais  havendo  a  constar,  lavrou-se  a  presente  ata,  que  será 

devidamente assinada. 

Vale do Taquari, 26 de setembro de 2007. 


