
ATA 03 –  REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos dezenove  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  doze,  às  quinze  horas,  estiveram 
reunidos, na sala 532 do prédio 09 da Univates, os membros da Diretoria do CODEVAT, 
conforme lista de presenças específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com o 
item de pauta que segue: Discussão acerca do início do processo da Participação 
Popular  e Cidadã,  votação 2012 – Orçamento 2013.  Apresentado aos membros da 
diretoria a proposta de um cronograma do processo, onde a Audiência Pública Regional – 
Orçamento 2013 (definição de diretrizes, comissão regional, áreas a serem encaminhados 
os projetos, orientações sobre assembleias municipais, etc) ocorre no dia 20/04/12; após, 
faz-se uma Reunião de treinamento para Comudes e representantes municipais (efetivar  
as Assembleias Municipais), no dia 25/04/12; na sequência temos Assembleias Municipais 
(escolha de até 10 demandas e 5 prioridades estratégicas, escolha de delegados 1 p/cada 
30 pessoas) e  Reuniões  das  Comissões  Setoriais  (encaminhamento  de  demandas  e 
prioridades estratégicas), 26/04 a 08/06; para então viabilizarmos a Sistematização dos 
projetos das reuniões microrregionais pela Comissão Regional, no período entre 11/06 a 
15/06; para finalizmos com o Fórum Regional da Participação (membros da Assembleia 
do Codevat e delegados regionais) – definição da cédula de votação (10 a 20 projetos 
com valor alocado [dobro do disponibilizado para a região] e 5 prioridades estratégicas) e 
(eleição  de  2  Conselheiros  para  o  Fórum  Estadual  da  Participação  Cidadã),  no  dia  
19/06/12. A Votação (4 demandas e 2 prioridades estratégicas) ocorre no dia 04/07/12. O 
Valor de referência para a região é o mesmo do ano passado, R$ 5.937.117,65. No dia 20 
de abril serão escolhidas dez dentre as quinze áreas temáticas apresentadas: Cultura e  
Inclusão digital; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Rural; Saúde; Segurança 
Pública;  Irrigação;  Cidadania,  Justiça,  Direitos Humanos e Equidade de Gênero;  Meio 
Ambiente  e  Recursos  Hídricos;  Turismo,  Esporte  e  Lazer;  Desenvolvimento  social  e 
Erradicação da Pobreza; Desenvolvimento Urbano e Sanemaneto; Educação Superior; 
Infraestrutura e Logística; Combate à violência no Trânsito; Educação Básica, Profissional  
e Técnica. Os membros da diretoria presentes salientaram a necessidade de pagamento 
dos passivos, os atrasos dos processos e a dificuldade que isso faz com que ocorram as 
mobilizações nas comunidades. A senhora Mariza, coordenadora da 3°CRE ressaltou o 
programa estadual  de  reformas,  ampliação e  construção  de novas  escolas,  que este 
programa e as escolas a serem atendidas na região, inclusive aquelas que estavam no 
passivo da consulta Popular, faz com que a área da educação não precise ter recursos 
garantidos neste ano de 2012 na votação. No entanto, a Delegada Elisabete e o Major  
Álvaro salientaram de que esse não é o mesmo caso da segurança, que ainda necessita  
de recursos dos processos de participação para atendimento das necessidades da área. 
Ainda, o senhor André enfatizou que a área da saúde também depende de recursos da 
Participação  Popular  e  Cidadã.  O  Senhor  Áurio  enfatizou  a  necessidade  de 
disponibilizarmos recursos para a agricultura, setor fundamental para a região. O senhor 
Maico trouxe a discussão que no ano passado o setor da segurança inibiu a participação 
dos  demais  representantes  da  comunidade.  Os  representantes  ali  presentes 
comprometeram-se de que no ano de 2012 não será da mesma forma. Assim, como 



proposição  da  diretoria  do  Codevat  será  levado  ao  grande  grupo  as  seguintes 
proposições:  como  critérios  regionais  de  encaminhamentos  de  Projetos/Prioridades 
Estratégicas, ou seja, a Composição da Cédula, que possam ser encaminhados projetos 
nas Assembleias Municipais e pelas Comissões Setoriais, pois estas já estão discutindo 
vários projetos regionais que poderão contribuir no processo; e, que os projetos tenham, 
prioritariamente, caráter microrregional e regional. Ainda, como proposição de rateio dos 
recursos, após discussão na diretoria, leva-se a seguinte proposta: 33% do recurso total:  
R$ 1.000.000,00 para a segurança e R$ 1.000.000,00 para a saúde; 30% do recurso 
destinado para o desenvolvimento rural e irrigação; 20% para projetos microrregionais; 
17% do recurso para projetos em geral,  por  ordem de votação.  Por  fim,  como áreas 
sugeridas  pelo  grupo:  Desenvolvimento  Econômico;  Desenvolvimento  Rural;  Saúde; 
Segurança Pública; Irrigação; Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Turismo, Esporte e 
Lazer;  Desenvolvimento  social  e  Erradicação da Pobreza;  Desenvolvimento  Urbano e 
Sanemaneto; Educação Básica, Profissional e Técnica. Todas as sugestões da diretoria 
serão levadas à Audiência Pública no dia 20 de abril e discutidas com o grande grupo. 
Assuntos Gerais: o presidente do Codevat,  Ney Lazzari,  nivelou o grupo acerca dos 
encaminhamentos  da  obra  da  Duplicação  da  BR  386,  trecho  Estrela-Tabaí,  onde  o 
Codevat, juntamente com outras entidades regionais estiveram com o Dnit para discutir a 
liberação de um trecho de 9km que hoje está sob avaliação da Funai. Já está marcado 
para  dia  03/05  uma reunião  da  Comissão  Pró-Duplicação  para  encaminhamentos  do 
grupo, um possível encontro com o presidente da Funai, que está sendo intermediado 
pela Senadora Ana Amélia Lemos, para o dia 16 ou 17 de maio e, uma reunião no dia 25  
de abril com o Ministério Público Federal. Ainda, o presidente convidou a todos para a 
primeira reunião do Conselho de Representantes do CODEVAT que irá ocorrer no dia 11 
de maio do corrente.  Não tendo nada mais a constar,  lavro a presente ata que será 
assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 30 de abril de 2012.
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