
ATA 05 –  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA CODEVAT

Aos dois dias do mês de julho de 2013, às dezessete horas, estiveram reunidos, no auditório do 

prédio 07 da Univates, os membros do CODEVAT, conforme lista de presença específica. Nestas 

condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Encaminhamentos para 

eleição da Diretoria do CODEVAT: Tendo em vista o apontamento de Organismos Internacionais 

e  de  órgãos  fiscalizadores  do  Governo  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  quanto  à 

incompatibilidade da função de Reitor de Instituição de Ensino Superior com o de Presidente do 

Conselho de Desenvolvimento  do Vale  do Taquari,  quando da concorrência  por  recursos,  via 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, para projetos a serem executados pela Univates, o 

senhor  reitor  renunciou  ao  cargo  de  presidente  deste  Conselho,  onde,  a  partir  de  maio  do 

corrente, assumiu o cargo de presidente, o vice-presidente, José Luiz Cenci. Considerando que a 

eleição do CODEVAT ocorre, estatutariamente, em março de 2014 e que no referido ano teremos 

eleições para os Governos Federal e Estadual e para preservar todos os envolvidos no processo, 

a sugestão da diretoria do CODEVAT, encaminhada à plenária, é de que a eleição de diretoria seja 

antecipada para o final do ano de 2013, ou seja, outubro do corrente ano. Considerando o exposto 

à plenária aprovou por unanimidade a antecipação da eleição que ocorreria em março de 2014 

para  outubro  de 2013.  2)  Definição da  cédula  de  votação e  eleição dos Delegados para 

Participação Popular e Cidadã – Orçamento 2014: após apresentação da sistematização dos 

projetos e prioridades estratégicas, por parte da Coordenação Regional, procedeu-se definição 

dos projetos e prioridades estratégicas a serem elencadas na cédula que irá para votação nos 

dias 06 e 07/08. Assim, ao findar a cédula ficou definida conforme anexo a este documento e os 

delegados  eleitos  para  o  Fórum  Estadual  da  Participação  são:  titulares:  Ernani  Schneider, 

delegado  eleito  na  Assembleia  Municipal  de  Imigrante  e  Estevão  Cauzzi,  representante  do 

Comude de Anta Gorda; e, suplentes: Celso Screiber, delegado eleito na Assembleia Municipal de 

Roca Sales e Veríssimo Caumo, Prefeito do Município de Coqueiro Baixo. Não tendo nada mais a 

constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, José Luiz Cenci. 

Lajeado, 02 de julho de 2013.

José Luiz Cenci      
Presidente do CODEVAT


