
ATA 01/2011 – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CODEVAT

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e onze, às quatorze horas, estiveram 

reunidos,  no  auditório  do  prédio  11  da  Univates,  os  membros  da  Assembléia  do 

CODEVAT,  conforme  lista  de  presenças  específica.  Nestas  condições  procedeu-se  a 

reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Formação das Comissões Setoriais: as 

Comissões  Setoriais,  conforme  aprovado  em  Assembleia  Geral  no  dia  primeiro  de 

dezembro, são instituídas nesta data e começam a funcionar a partir de então. São sete 

comissões onde serão escolhidos os coordenadores e coordenadores adjuntos, definidos 

os cronogramas de encontros e dinâmica das reuniões, além das ações prioritárias de 

cada grupo. A partir desta data haverão encontros de cada grupo ou do grande grupo para 

discutir assuntos estratégicos para o Vale do Taquari.  2) Assuntos Gerais:  um primeiro 

tema levantado foi a reunião do Plano Plurianual Participativo 2012-2015, que irá ocorrer  

no dia 09 de abril do corrente em Santa Cruz do Sul. A reunião será por região funcional 

e, além de todos os membros serem convidados a participar, foi informado a dinâmica da  

reunião e os encaminhamentos necessários. O CODEVAT fará uma correspondência com 

todas as demandas regionais identificadas no Planejamento Estratégico Regional e esta 

servirá como base de encaminhamento. Ainda, deverão ser escolhidas quatro pessoas, 

duas titulares e duas suplentes, para fazerem parte do Conselho do PPA. Dois destes 

membros  são  indicados  pelo  CODEVAT  e  dois  eleitos  no  dia  09  de  abril.  Nestas 

condições, após indicações e ponderações, definiu-se que o senhor Aureo Scherer e a  

senhora Cíntia Agostini serão os indicados, como titular e suplente, respectivamente, para 

fazerem parte do Conselho do PPA. Como segundo tema a ser abordado em assuntos 

gerais, foram levantadas as questões acerca dos projetos da saúde na Consulta Popular 

2010/2011. Quando da discussão do projeto na área da saúde, ainda em 2010, não havia 

a definição de tipos de aquisições que seriam feitas com os valores recebidos, a única  

definição existente é de que o valor seria dividido entre os hospitais da região conforme o 

número de leitos no SUS. Informação esta que consta em ata. Quando do lançamento da 

informação no sistema para a votação da Consulta popular 2010/2011 criou-se um critério 

de divisão entre equipamentos e obras que não condiz com a necessidade atual  dos 



hospitais. Nestas condições, foram levantadas as reais necessidades dos hospitais e é 

nestas condições que a região, via COREDE, quer utilizar os valores devidos. A tabela 

anexa indica o hospital, o valor a ser recebido e em que será utilizado, no total serão R$ 

1.091.507,04 em equipamentos para 16 hospitais, R$ 65.753,40 em obras novas para um 

hospital e, R$ 442.739,56 em reformas para 4 hospitais. Assim se dá o enquadramento 

das verbas para os 21 hospitais regionais, que totalizam os R$ 1.600.000,00 da Consulta 

Popular.  A proposição foi  aprovada por unanimidade.  Não tendo nada mais a constar, 

lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 05 de abril de 2011.


