
ATA 03/2010 – ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA CONSULTA POPULAR

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dez, às dez horas, estiveram reunidos, no auditório 
do Prédio 09 da Univates, os membros da Assembléia Geral do CODEVAT, conforme lista de 
presenças  específica.  Nestas  condições  procedeu-se  a  reunião  com  os  itens  de  pauta  que 
seguem:  1)  Consulta  Popular  2010/2011:  divulgação,  metodologia  e  cronograma:  para 
divulgar e apresentar a Consulta Popular 2010/2011 participaram, na Assembléia, representantes 
da  Secretaria  de  Relações  Institucionais  do  Estado,  inclusive  o  senhor  Secretário  Hugo 
Prevedello, e representantes da Secretaria de Planejamento do Estado. Após a abertura por parte 
do Secretário, houve uma breve apresentação dos dados do passado das consultas populares e 
as regras da Consulta deste ano. Na seqüência, a mesa expôs aos membros da Assembléia e 
ratificou as informações fornecidas pela Secretaria de Relações Institucionais, onde, o Vale do 
Taquari  irá receber  nesta Consulta Popular  R$ 5.330.481,43;  além deste valor  terão mais  R$ 
30.000.000,00  em  bônus,  condicionado  da  seguinte  forma:  R$  15.000.000,00  serão 
disponibilizados se, no Estado, a participação for igual ou superior ao número de votantes do ano 
passado e outros R$ 15.000.000,00 só serão disponibilizados se no Estado houver o aumento de 
50% no número de eleitores votantes; novamente, serão listados de 10 a 14 projetos, tanto em 
investimentos como em serviços, conforme uma lista de demandas definidas pelo Governo do 
Estado; o valor na cédula deve ser o dobro do disponibilizado para a região; o eleitor votará em 
até 4 projetos e serão eleitos aqueles mais votados. No entanto, neste ano o Decreto possibilita 
que na Assembléia  Geral  sejam definidos  critérios de rateio  por  área,  por  valor,  entre  outros 
critérios que a região achar necessário. Como encaminhamento, a diretoria propôs ao grupo um 
possível  rateio  de  valores,  objetivando  possibilitar  o  atendimento  de  projetos  que  visem  o 
desenvolvimento regional. Como proposição a diretoria sugeriu que tivesse na cédula de votação 
e  fosse  aprovado,  independente  do  número  de  votos,  um  projeto  de  ambiência  regional 
encaminhado pelo CODEVAT, de, no máximo 5% do valor total; que tivesse na cédula de votação 
e  fosse  aprovado,  independente  do  número  de  votos,  um  projeto  de  ambiência  regional 
encaminhado pela AMVAT, de, no máximo 25% do valor total; que tivesse 1 projeto para a área da 
segurança com, no máximo, 15% do valor total; que tivesse 1 projeto para a área da educação 
com, no máximo, 15% do valor total; que tivesse 1 projeto para a área da saúde com, no máximo, 
15%  do  valor  total;  e  que  os  outros  25%  do  valor  total  contemplassem  projetos  de 
desenvolvimento conforme o número de eleitores votantes em cada projeto. Ainda, que o valor 
adicional possível de ser recebido, contemplasse as áreas da segurança, educação e saúde, com 
projetos de, no máximo, 5% do valor total disponibilizado previamente para o Vale do Taquari. A 
proposição  recebeu  inúmeras  considerações,  principalmente  na  questão  de  termos  projetos 
previamente aprovados, inclusive com ponderações de que dessa forma o processo estaria sendo 
direcionado,  comprometendo a  votação.  Várias  proposições surgiram,  no entanto,  ao final  da 
discussão percebeu-se que haveria necessidade de amadurecimento do assunto. O único ponto 
acordado e aprovado na Assembléia é de que 45% (quarenta e cinco porcento) do valor total será 
destinado para atender a projetos na área da educação, saúde e segurança e 55% (cinqüenta e 
cinco por cento) para atender a projetos de desenvolvimento, encaminhados pelas mais diversas 
entidades  locais  e  regionais.  Ainda,  ficou  para  dia  26  de  maio,  na  Assembléia  Ampliada,  a 
definição de mais critérios como número de projetos por área, valor máximo por área e outros que 
se fizerem necessários, neste mesmo dia serão apresentados os projetos para compor a cédula. 
Não tendo nada mais  a  constar,  lavro  a  presente  ata  que  será  assinada pelo  presidente  do 
CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 05 de maio de 2010.
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