ATA 07 – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA CODEVAT
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2013, às dezesseis horas,
estiveram reunidos, no auditório do prédio 11 da Univates, os membros da
Assembleia do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari - CODEVAT,
conforme lista de presença específica. Nestas condições procedeu-se a
Assembleia Extraordinária com os itens de pauta que seguem: 1) Prestação de
Contas da Gestão 2012/2013: foram apresentadas as contas e entregue para
todos os presentes, tabela com informações com recursos recebidos do Estado,
pelo CODEVAT, nos anos de 2012 e 2013. Também foram apresentadas as
descrições das despesas referentes ao mesmo período. No ano de 2012 o
Conselho recebeu do Estado na conta de manutenção o montante de R$
18.796,44 e para as despesas com o processo de Participação Popular e
Cidadã, o valor de R$ 27.948,26. Já no ano de 2013 foram recebidos R$
16.663,04 e R$ 24.776,13, respectivamente. A prestação de contas do valor da
Participação Popular e Cidadã já foi aprovada pelo Estado e a prestação de
contas do valor da manutenção será encaminhada no final do ano de 2013. A
prestação de contas da Gestão 2012/2103 foi aprovada por unanimidade pelos
membros da Assembleia. 2) Definição dos Temas Centrais do CODEVAT, para
o período 2014/2015: foram apresentados para os membros um rol de temas
identificados no Planejamento Estratégico e nas Comissões Setoriais durante os
últimos anos e que devem continuar pautando os pleitos regionais. São os que
seguem: FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL (Agência de Desenvolvimento Regional; Atualização do
Planejamento Estratégico Regional; Comudes; Comissões Setoriais; Conselho
de Representantes; Revisão do Estatuto Codevat; Formação e Capacitação para
atores do Desenvolvimento Regional; Consulta Popular/Participação Popular e
Cidadã - pagamentos, andamento e encaminhamentos; Programa Polos;
Captação de investimento de fora e a promoção do desenvolvimento das
empresas locais; CODETER – Colegiado do Território Rural do Vale do Taquari;
ODMs – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; Temas a serem discutidos
para o Vale do Taquari). SEGURANÇA PÚBLICA (Aumento do Efetivo;
Instalação do IGP; Sistema de vídeo monitoramento; Vagas prisionais (presídio,
ala feminina, albergue)). SAÚDE (discussão estratégica e indicações de
prioridades e diretrizes regionais; manutenção da tecnologia dos hospitais e
unidades de atendimento atualizadas; utilização da resolubilidade regional
existente, de forma hierarquizada; investimentos compatíveis com o perfil
assistencial de cada serviço e instituição; aperfeiçoamento do processo de
gestão na região, tanto no setor privado como no setor público, com vistas a

otimizar os serviços e qualificar a assistência; qualificação e formação de mão
de obra, com revisão curricular de alguns cursos técnicos; qualificação da
atenção primária em saúdes nas unidades básicas; polo macro regional de
saúde; projetos prioritários (Fundef, Hospital Ouro Branco) e ainda UPA, UTI
Encantado). AGRICULTURA FAMILIAR (CODETER (prioridades: água, energia,
diversificação, leite, dejetos orgânicos); incentivos para as agroindústrias
familiares; apoio à bovinocultura de leite; redução e diferenciação da tributação
na cadeia produtiva do leite; realizar ações permanentes de combate às
estiagens; abastecimento regional e alimentação escolar; fortalecimento da
assistência técnica e extensão rural; produção diversificada e agroecológica).
INFRAESTRUTURA (acessos asfálticos às sedes dos municípios do Vale do
Taquari que não o tem; acompanhamento da EGR (pedágios comunitários);
participação no COREPE e acompanhamento na BR 386; comunicações –
melhorar serviços de internet e telefonia móvel, bem como, facilitar o acesso
destes em todos municípios; condição da energia elétrica distribuída, tanto na
área urbana como na área rural; duplicação da rodovia Venâncio Aires/Muçum;
duplicação da Rota do Sol trecho de acesso Estrela/Teutônia; duplicação da Via
Láctea que liga Teutônia à BR 386; estudo viário da região, considerando suas
rodovias, ferrovia, transportes aéreo e fluvial; Ferrovia Ferrosul; implementação
completa do aeródromo regional, instalado na cidade de Estrela; duplicação da
BR 386, trecho Lajeado-Iraí (EVTEA, projeto), além do acompanhamento da
execução do trecho Estrela-Tabaí; Terminal Intermodal – ociosidade do Porto de
Estrela; Saneamento básico). EDUCAÇÃO (Escola Técnica Federal para o Vale
do Taquari; Programa Mais Educação; discussão dos Objetivos do Milênio no
Vale do Taquari; Temas a serem discutidos para o Vale do Taquari). AMBIENTAL
(discussão do Projeto Piloto Vale do Taquari – Mais Ambiental; acompanhar o
andamento do projeto de recuperação das águas da Bacia Taquari – Antas,
coleta seletiva e reciclagem do lixo, ações de limpeza, despoluição, proteção e
desassoreamento dos cursos d'água). NOVAS CADEIAS PRODUTIVAS E
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (Levantamento as potencialidades regionais, com
base nos estudos Rumos 2015, Agenda 2020 e outros; Diagnostico das cadeias
produtivas, alternativas às do agronegócio, no Vale do Taquari; Consolidação da
cadeia produtiva do Leite, aproveitando a certificação de erradicação da
brucelose e tuberculose; Criação de APLs e instalar seus órgãos de gestão (APL
da Proteína Animal, APL da Floricultura, entre outros); Levantamento de
tecnologias disponíveis e apurar quais melhorias são demandadas para que se
tornem ecológica, técnica e economicamente implantáveis; Criação, em parceria
das Empresas com o Tecnovates, de projetos de P&D inovadores; Confecção do
Calendário Regional de Eventos; Implantação e Operação do Trem Turístico
"Vales e Montanhas" pela ferrovia do trigo; Implantar cursos de capacitação e
qualificação no atendimento ao turista: Condutores locais; Hoteleiros;
Restaurantes; Empreendedores. Inclusão do Vale do Taquari na Cadeia de
Suprimentos do Polo Naval). Após apresentados os referidos temas, a plenária
definiu três encaminhamentos pertinentes: primeiro, uma reunião de trabalho da
diretoria ainda no mês de novembro para discussão de dados e indicadores do
Vale do Taquari; segundo, em março de 2014, a realização de um seminário

para definição de prioridades, baseadas no planejamento estratégico regional, a
serem apresentadas pelo Vale do Taquari aos candidatos; e terceiro, a revisão,
durante os anos de 2014/2015, do Planejamento Estratégico, com vistas ao PPA
(Plano Plurianual 2016-2018) do Estado e definição das ações do COREDE. 3)
Acompanhamento do Processo de Participação Popular e Cidadã: foi
apresentado e entregue aos membros da Assembleia, acompanhamento da
contas do Processo de Participação Popular e Cidadã. Enfatizado a necessidade
da participação, do efetivo pagamento dos valores comprometidos e da
necessidade de que esses recursos cumpram o papel de serem mediadores do
desenvolvimento regional. Dos R$ 9,6 milhões comprometidos com o Vale em
maio do corrente ano, até o momento foram pagos R$ 4,27 milhões, o que
equivale a 45% do recurso comprometido. Foram enfatizados os projetos com
recursos já liberados e aqueles que estão em fase de liberação. Destacado
ainda o Plano de Obras da educação, que, no Vale do Taquari, contemplou todas
as demandas das Participações Populares e Cidadã. Os membros da plenária
salientaram a necessidade de efetivação dos pagamentos, para a manutenção
dos processos nas diferentes regiões. Ainda, que estes recursos devem ser
observados a partir de uma visão estratégica do Vale e podem servir como
recursos de contrapartidas ou viabilizadores de projetos para obras de maior
porte. 4) Eleição da Diretoria do CODEVAT – Gestão 2013/2014: antes da
eleição da diretoria, o reitor da UNIVATES, Ney José Lazzari, enfatizou o
trabalho do CODEVAT, prestou contas de seu trabalho, enquanto presidente e
salientou a importância deste Conselho Regional. Após, o prefeito de Progresso,
presidente da AMVAT, Edegar Cerbaro, fez o mesmo, destacando a necessidade
de articulação das diferentes entidades locais e regionais. Por fim, o presidente
do CODEVAT, senhor José Luiz Cenci, prestou contas do período que conduziu
o Conselho, relatou os motivos que fazem com que a Assembleia tenha sido
antecipada, de março de 2014, para outubro de 2013 e conduziu a eleição. A
chapa única foi eleita por aclamação pelos presentes e é composta pelos
membros que seguem: presidente: Cíntia Agostini, representando a
UNIVATES, RG: 1071302762, CPF: 92956947087, estado civil: Casada,
naturalidade: Marques de Souza, data de nascimento: 03/09/78, profissão:
Professora, endereço: Rua Ervino Arthur Thomas, 376, Lajeado-RS; vicepresidente: Edegar Antônio Cerbaro, representando a AMVAT, RG:
8013118297, CPF: 43425836072, estado civil: Casado, naturalidade: Passo
Fundo, Data de nascimento: 23/03/63, profissão: Administrador, endereço: Av.
Gramado, 1810 – Progresso-RS; primeiro Secretário: Jonas Calvi,
representando a AVAT, RG: 5069543972, CPF: 88390667053, estado civil:
Casado, naturalidade: Encantado, Data de nascimento: 19/06/77, profissão:
Advogado, endereço: Rua Miguel Luiz Pretto, 418, Encantado-RS; segundo
Secretário: Nilton Rolante, representando o CONSISA, RG: 1034275246,
CPF: 41195191049, estado civil: Casado, naturalidade: Santo Antônio da
Patrulha, Data de nascimento: 12/12/65, profissão: Secretário Executivo,
endereço: Rua Ângelo Ballestro, – Bairro Centro – Doutor Ricardo-RS; primeiro
Tesoureiro: Oreno Ardêmio Heineck, representando a CIC/VT, RG:
1024232253, CPF: 8213992091, estado civil: Casado, naturalidade: Arroio do

Meio, Data de nascimento: 19/07/50, profissão: Micro empresário, endereço:
Rua Bela Vista, 2306 – C.P.138 – Arroio do Meio-RS; segundo Tesoureiro:
Liane Brackmann, representando o CODETER, RG: 7025772414, CPF:
53837142000, estado civil: Casada, naturalidade: Teutônia, Data de nascimento:
01/02/57, profissão: Agricultora, endereço: Linha Clara – Teutônia-RS. Para o
Conselho Fiscal, foram eleitos como Titulares: Marisa Bastos, 3ª CRE;
Elisabete Barreto Müller, POLÍCIA CIVIL; André Lagemann, SINDICATO DOS
HOSPITAIS, e como Suplentes: Vanildo Roman, AMTURVALES; Ismael
Rosset, COMUDE DE ILÓPOLIS; Adelso Ivanir da Costa, COMUDE DE
TAQUARI. 5) Assuntos gerais: o presidente José Luiz Cenci, comunicou a
todos sobre o trabalho que está sendo realizado na BR 386, andamento da obra
e pendências existentes. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata
que será assinada pelo presidente do CODEVAT, José Luiz Cenci e pela
presidente eleita, Cíntia Agostini. Lajeado, 29 de outubro de 2013.
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