
 
ATA 04/2010 – ASSEMBLÉIA AMPLIADA DA CONSULTA POPUL AR 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dez, às quatorze horas, estiveram 
reunidos, no auditório do Prédio sete da Univates, os membros da Assembleia Geral do 
CODEVAT, conforme lista de presenças específica. Antes da abertura dos trabalhos, o 
presidente do CODEVAT, professor Ney José Lazzari, fez menção aos membros 
presentes sobre os encaminhamentos e o envolvimento deste Conselho no que tange à 
Duplicação da BR 386. Discorreu desde a formação, em dois mil e seis, de uma 
Comissão intitulada Pró-Duplicação até o envolvimento direto da diretoria do CODEVAT, 
prefeitos, AMVAT, entre outros para a viabilização do projeto. Salientou que o resultado da 
licitação, recentemente anunciado, apontou que o grupo vencedor para duplicar os trinta e 
três quilômetros e meio de rodovia entre Tabaí e Estrela é encabeçado por empresas do 
Vale do Taquari e outras cidades e que este fato valoriza ainda mais o esforço e o 
envolvimento de todos os que trabalharam em prol desta etapa da duplicação da BR 386. 
Em seguida, procedeu-se a reunião com os itens da pauta que seguem: 1) Consulta 
Popular 2010/2011 - definição dos projetos que irão  compor a cédula de votação: 
inicialmente foram relatados, pela Secretaria do CODEVAT, alguns pontos com relação ao 
processo da Consulta Popular 2010/2011. Salientou-se que o valor a ser recebido pelo 
Vale do Taquari é de cinco milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e um 
reais e quarenta e três centavos e que haverá possibilidade de bônus de até trinta milhões 
de reais, a serem divididos entre os COREDES, condicionados ao número de votantes. A 
votação será no dia vinte e três de junho de dois mil e dez, nas urnas fixas e itinerantes, 
das nove às dezoito horas, com uma urna em cada município até às vinte e uma horas e 
pela internet, nos sites www.ppp.rs.gov.br ou www.consultapopular.rs.gov.br, das oito às 
vinte e quatro horas. Os eleitores deverão votar com seu título eleitoral ou carteira de 
identidade. Além disso, foram divulgadas as próximas etapas do processo: 26/05 – 
definição dos projetos que compõem a cédula; 27/05 – Secretaria do CODEVAT – 
cadastro dos projetos da cédula; 27/05 a 09/06 – COMUDES – definição das urnas e 
retirada destas nos Cartórios; 11/06 – homologação da cédula por parte da Comissão 
Geral da Consulta Popular; 17/06 – reunião com os COMUDES para entrega dos 
materiais; 23/06 – VOTAÇÃO; 24/06 – COMUDES repassam os resultados para o 
CODEVAT; 25/06 a 28/06 – cadastro dos resultados pela Secretaria do CODEVAT; 08/07 – 
homologação do resultado final da CONSULTA POPULAR. Salientou-se ainda a decisão 
da Assembleia Preparatória do CODEVAT, de quatro de maio de dois mil e dez, quando 
houve definição de que quarenta e cinco por cento do valor a ser recebido pelo Vale do 
Taquari, dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e 
sessenta e quatro centavos, serão para atender as áreas de Educação, Saúde e 
Segurança, e cinquenta e cinco por cento do valor a ser recebido, dois milhões, 
novecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove 
centavos, serão para atender projetos de desenvolvimento regional, sejam eles projetos 
de pesquisa, nas áreas do Turismo, Agricultura, Qualificação, entre outros. Por fim, a 
Secretaria do CODEVAT apresentou a proposta de trabalho para a Assembleia do dia 
vinte e seis de maio de dois mil e dez, destacando que a cédula de votação deve conter 
de dez a catorze projetos e que o valor deve ser composto com o dobro daquele 
destinado à região. Ainda, enfatizou que, como a região é composta por trinta e seis 
municípios, a prioridade de atendimento deve ser para projetos de caráter regional e 



microrregional, e que projetos de caráter local têm menos condições de serem levados 
adiante e receberem votação suficiente para serem aprovados. Solicitou-se que todos que 
tivessem projetos os entregassem à mesa e informou-se que o tempo para a 
apresentação de cada projeto seria de três minutos. Após a entrega de todos os projetos 
por parte dos interessados, compôs-se uma tabela com projetos de caráter regional ou 
microrregional, projetos de caráter local e projetos setoriais (Educação, Saúde e 
Segurança). Essa tabela é a de número 01 e consta anexa a esta Ata. Os projetos: 
Atividades de Formação e Capacitação para Gestão Ambiental – Imigrante, no valor de 
cinco mil reais, e Restauração da Mata Ciliar (mudas nativas) – Imigrante, no valor de oito 
mil reais, foram retirados pelo COMUDE de Imigrante antes de a Assembleia iniciar. Os 
projetos: Agroindústrias de Teutônia, no valor de cem mil reais, e Inventário Turístico dos 
Municípios do G8, no valor de dez mil reais, já estavam contemplados nos projetos 
regionais e também não foram apresentados. Antes de iniciar a apresentação dos 
projetos, o presidente do CODEVAT solicitou aos membros da Assembleia se alguém iria 
retirar algum projeto. Por sugestão da Assembleia, colocou-se em votação se projetos de 
caráter local seriam apresentados ou não. Por unanimidade, decidiu-se que projetos de 
caráter local não deveriam ser apresentados e sugeriu-se que eles, no próximo ano, 
façam parte de projetos regionais ou microrregionais. Assim, não foram apresentados os 
seguintes projetos: Projeto de Centro de Convivência do Idoso – Imigrante (COMUDE de 
Imigrante), no valor de setenta mil reais; Saúde – Ampliação da Unidade Básica de Saúde 
da Cidade de Imigrante – (COMUDE de Imigrante), no valor de setecentos e vinte mil 
reais; Segurança – Equipamento de Proteção Individual – BM de Cruzeiro do Sul 
(COMUDE de Cruzeiro do Sul), no valor de vinte mil reais (este projeto foi incorporado no 
projeto da Segurança); Educação - Reformas de Grades e Muros – Escolas Reynaldo 
Affonso Augustin, Gomes Freire de Andrade, Tancredo de Almeida Neves, de Teutônia, no 
valor de duzentos e quarenta mil reais; e Educação – Ampliação de Cozinha – Escola 
Estadual Anita Garibaldi, de Cruzeiro do Sul (COMUDE de Cruzeiro do Sul), no valor de 
sessenta e cinco mil reais. A seguir foram apresentados os vinte e quatro projetos 
restantes da Tabela 01 anexa a esta Ata. Nessas condições, como é prática do CODEVAT, 
propôs-se o contato entre as áreas e o consenso para encaminhamento dos projetos 
atendendo o que rege o Decreto da Consulta Popular. Dessa forma, as três instituições de 
Pesquisa, Univates, Uergs e Fepagro, acordaram em encaminhar um projeto único 
denominado: Programa de Desenvolvimento da Agropecuária do Vale do Taquari – 
Segmentos Leite, Mel e Agroenergia (Univates, Uergs, Pepagro), com valor de 
quatrocentos e trinta mil reais. Ainda, solicitou-se à área da Saúde que conversasse à 
parte da Assembleia para decidir o encaminhamento dos projetos na sua área. Os dois 
projetos de qualificação profissional também foram unidos e assim denominados: 
Qualificação Profissional de Trabalhadores Rurais e Urbanos, no valor de trezentos e oito 
mil reais. Após tratativas da área da Saúde, decidiu-se encaminhar projeto único 
denominado: Construção, Reforma e Equipamentos para os 21 Hospitais do Vale do 
Taquari. A divisão dos valores será conforme o número de leitos do SUS, sendo utilizado 
para tanto o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde Cadastro – CNES, com 
informação atualizada em vinte e dois de março de dois mil e dez, impressa em quinze de 
maio de dois mil e dez, anexa ao projeto encaminhado. Totalizaram setecentos e trinta 
leitos do SUS, ao valor de dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos 
por leito - projeto que totaliza um milhão e seiscentos mil reais. Após as referidas 
composições, o total de projetos apresentados eram de treze, atendendo o que rege o 
Decreto. No entanto, não atingia o valor mínimo, equivalente ao dobro a ser recebido pela 
região. Assim, por consenso na Assembleia, alterou-se o valor do projeto de Sistema de 
Alerta de Enchentes e Preservação das Margens do Rio Taquari para quatrocentos mil 
reais, sendo duzentos mil reais via Secretaria de Ciência e Tecnologia e duzentos mil 
reais via Fapergs. O projeto Programa de Desenvolvimento Agropecuário: Segmentos 



Leite, Mel e Agroenergia passou a ser de quinhentos e sessenta mil reais, equivalendo a 
duzentos mil reais para a Univates para projetos de pesquisa do Leite, cento e sessenta 
mil reais para a Uergs para projetos de pesquisa do Leite, oitenta mil reais para a Uergs 
no projeto de pesquisa do Mel e cento e dezessete mil e oitocentos e setenta reais para a 
Fepagro no projeto de Agroenergia. Os projetos da Univates e Uergs enquadram-se na 
Fapergs e o da Fepagro na própria Instituição. O projeto de Apoio a Eventos Esportivos 
passou a ter o valor de quinhentos e quarenta mil reais e, em vez de atender a dois 
eventos por município, irá atender a três eventos por município. O projeto de Qualificação 
Profissional de Trabalhadores Rurais e Urbanos passou a ser regional, e não mais 
microrregional, com previsão de atendimento de um mil trabalhadores e valor total de 
setecentos e noventa mil reais. E o projeto de Unidades Demonstrativas de Controle 
Ambiental de Dejetos de Suínos passou dos dez municípios com maior produção de 
suínos para os quinze municípios, com previsão de uma unidade para cada município e 
valor total de seiscentos mil reais. Ao final, a cédula ficou composta com treze projetos e 
valor total de dez milhões, seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos reais. Os projetos 
e valores seguem na Tabela 02 anexa a esta Ata. Após a decisão da composição da 
cédula e atendimento dos critérios definidos no Decreto que rege a Consulta Popular, os 
membros da Assembleia decidiram o valor extra a ser recebido pela região, caso a 
votação seja igual ou superior ao ano passado. Ao final, ficou aprovado que o valor extra 
a ser recebido será dividido entre as áreas da Educação e Saúde, considerando que a 
área da Segurança abriu mão deste valor durante a Assembleia. Inicialmente será 
atendida a área que tiver menor votação e, a partir do valor equivalente a quinze por 
cento dos recursos destinados ao Vale do Taquari, ou seja, oitocentos mil reais, o valor 
atenderá a segunda maior votação e depois a terceira votação. Não tendo nada mais a 
constar, lavro a presente Ata, que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José 
Lazzari. Lajeado, 1º de junho de 2010. 
 
 
                 Ney José Lazzari      

Presidente do CODEVAT 


