
ATA 03/2011 – FÓRUM REGIONAL DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

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

reunidos, no auditório do prédio 7 da Univates, os membros da Assembleia do CODEVAT 

e cidadãos do Vale do Taquari, conforme lista de presenças específica. A abertura foi feita  

pleo professor Ney José Lazzari, presidente do CODEVAT, dando boas vindas ao grupo e 

ressaltando o papel dos COREDES na construção dos Orçamentos e no Planejamento 

Estratégico Regional. Após, o senhor Davi Schmidt, Diretor da Participação Cidadã, da 

Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, apresentou a proposta da 

construção do Orçamento 2012, desde o Plano Plurianual até a Consulta, além disso, 

apresentou as vinte e três áreas definidas no PPA, as condições orçamentárias do Estado 

e os investimentos no Vale do Taquari, admitindo as dificuldades de disponibilidade de 

recursos e pagamentos de dívidas das outras Consultas. No momento não foi anunciado 

o valor disponível para o processo 2011/2012. Também, apresentou os dois funcionários 

do Estado na região, que estarão cumprindo papel de coordenadores regionais, para a 

Macrorregional o senhor Atílio Puntel, atendendo os Vales do Taquari e Rio Pardo, e para 

a região do Vale do Taquari, o senhor Mário Molina. Na sequência, a Secretária Executiva  

do Codevat, senhora Cíntia Agostini, apresentou o cronograma do processo no Vale do 

Taquari, onde a primeira é esta reunião, na sequência terão reuniões microrregionais (no 

total de 6 microrregiões:  Dia 04/07 - 14h - Encantado (municípios de Encantado, Roca 

Sales,  Muçum,  Vespasiano  Correa  e  Dois  Lajeados)  –  Auditório  Brasil  -  prefeitura 

Municipal;  Dia 06/07 - 19h - Cruzeiro do Sul (municípios de Cruzeiro do Sul, Lajeado, 

Mato Leitão, Santa Clara do Sul,  Forquetinha, Sério,  Marques de Souza, Canudos do 

Vale, Progresso) – Salão Paroquial (ao lado da Igreja Católica) – centro; Dia 08/07 - 19h - 

Westfália  (municípios  de  Westfália,  Imigrante,  Poço  das  Antas,  Teutônia,  Colinas  e 

Estrela) – casa da OASE – centro Westfália; Dia 11/07 – 14h - Capitão (municípios de 

Capitão, Arroio do Meio, Travesseiro,  Nova Bréscia,  Coqueiro Baixo e Pouso Novo) – 

Câmara de Vereadores;  Dia 12/07 -  14h -  Fazenda Vilanova (municípios de Fazenda 

Vilanova,  Paverama,  Tabaí,  Taquari,  Bom  Retiro  do  Sul)  –  auditório  da  prefeitura 



Municipal; Dia 13/07 - 14h - Doutor Ricardo (municípios de Doutor Ricardo, Anta Gorda, 

Relvado, Ilópolis, Putinga e Arvorezinha) – auditório da prefeitura Municipal), para no dia 

20 de julho, às 18h30min, no auditório do prédio 07 da Univates, em Lajeado, ocorrer o  

Fórum Regional, com a participação dos membros estatutários do Codevat e delegados 

escolhidos nas assembleias microrregionais. Após, procedeu-se a reunião com os itens 

de pauta que seguem: 1) Definição das Áreas para encaminhamento de projetos no 
Processo  de  Participação  Popular  e  Cidadã  –  Orçamento  2012:  após  todos 

conhecerem as áreas propostas pelo Estado e de que destas vinte e três a região deveria  

definir dez áreas, a Assembleia o fez em formato de consenso, foram sendo listadas as 

áreas e excluídas aquelas que não eram do interesse regional. A medida que alguma 

sugeria dúvida ao grupo, ficava na lista. Ao final, foram listadas dez áreas. No entanto, a 

última área chamada Política Para Mulheres, após votação, foi alterada por Casa Militar  

(Defesa  Civil).  Assim,  as  dez  áreas  escolhidas  pelo  Vale  do  Taquari  foram:  Ciência, 
Inovação  e  Desenvolvimento  Tecnológico;  Agricultura,  Pecuária  e  Agronegócio; 
Desenvolvimento  Rural,  Pesca  e  Cooperativismo;  Turismo;  Meio  Ambiente; 
Educação; Saúde; Habitação e saneamento; Segurança Pública; Casa Civil (Defesa 
Civil). São nessas dez áreas, considerando os programas vinculados, que poderão ser 

feitos  projetos.  Esses  projetos  serão  todos sistematizados  pela  Comissão  Regional  e 

levados para o Fórum no dia 20/07, onde a cédula será composta por no mínimo 10 e no 

máximo 20 projetos.  2) Definição de Diretrizes Regionais para o Processo: A região, 

nas  últimas  Consultas  Populares,  se  utilizou  de  diretrizes  para  vincular  valores  a 

diferentes  áreas.  Neste  ano  novamente  se  trouxe  a  referida  proposição  ao  grupo.  A 

diretoria do Codevat propôs que 40% dos recursos fossem destinados para educação, 

saúde e  segurança e  60% para  outros  projetos  regionais.  No decorrer  da  discussão, 

durante a Assembleia, surgiram duas outras propostas, que a divisão fosse 50% e 50% ou 

que fosse 60% para educação, saúde e segurança e 40% para outros projetos regionais.  

Postos em votação, por 69 votos, venceu a proposta que divide o valor igualitariamente.  

Assim, o valor a ser recebido pelo Vale do Taquari será dividido 50% para educação, 
saúde e segurança e 50% para outros projetos regionais, considerando as demais 
áreas. Ainda, após discussão no grupo ficou definido que, dos 50% a serem recebidos 
pelas áreas de educação, saúde e segurança, o valor será dividido igualitariamente. 
Ou  seja,  1/3  para  cada  uma  das  áreas,  independente  do  número  de  votos.  3) 
Escolha  da  Comissão  Regional  de  Acompanhamento  da  Participação  Popular  e 
Cidadã: após definição das áreas e das diretrizes, forma escolhidos os membros que irão 

compor a Comissão Regional, por proposição do Codevat serão cinco membros mais a 



Secretaria Executiva e Coordenador Regional do Vale do Taquari.  As pessoas que se 

ofereçam ou foram para serem membros da Comissão são: José Clóvis Soares, Nilton 

Rolante, Eliane Brackmann, Rosely Schneider, Flávia Colossi Frey. Na sequência, o nome 

da  senhora  Flávia  Colossi  Frey  foi  alterado  na  sequência  pelo  senhor  João  Antônio 

Peixoto. A Assembleia aprovou a nominata da Comissão. Não tendo nada mais a constar, 

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

Lajeado, 08 de julho de 2011.


