
ATA 03/99 - ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL

Aos dez dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e nove, às 17h e 30min., 

no  Salão  de  Atos  da  UNIVATES,  realizou-se  Assembléia  Geral  Regional 

extraordinária do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari  - CODEVAT, 

com a  presença  dos  membros  em lista  anexa.  Na  pauta  da  Assembléia  fez-se 

constar:  item  01  - Funcionamento  das  Comissões  Setoriais  do  CODEVAT:  o 

Presidente do CODEVAT solicitou aos coordenadores das Comissões Setoriais que 

faziam-se  presentes  à  Assembléia,  para  relatarem o andamento  das  atividades. 

Assim,  alguns  coordenadores  manifestaram-se  colocando  das  dificuldades  de 

mobilização das pessoas envolvidas, outros propuseram-se a promover encontros 

das Comissões, e ainda, houve aqueles que relataram encontros realizados;  item 

02 - Papéis e funções dos CDMs: O Presidente do Conselho expõs os objetivos e as 

funções  dos  Conselhos  de  Desenvolvimento  Municipais,  além disso,  propõs  um 

encontro  para definir-se metodologia  de trabalho e um possível  treinamento das 

diretorias  dos CDMs;  item 03 - Investimentos de interesse regional  da Consulta 

Popular:  se  fez  presente  à  Assembléia  do  CODEVAT,  uma  representante  do 

Governo  do  Estado.  Esta  relatou  os  encaminhamentos  que  estão  sendo  feitos 

quanto aos investimentos da Consulta Popular do ano de 1998. Colocou que todas  

as  áreas  terão  reuniões  específicas  e  garantiu  que  os  investimentos  serão  

realizados. Quanto às reuniões, elas começarão a acontecer nos próximos dias e os 

COREDES serão  comunicados.  item 04  -  Proposta  de  alteração  estatutária  no 

Artigo  16:  Onde  se  lê:  “A  Diretoria  é  composta  por:  um presidente;  um vice-

presidente;  um  secretário  executivo;  um  tesoureiro.  Propõe-se:  a  Diretoria  é 

composta  por:  um presidente;  um vice-presidente;  primeiro  secretário;  segundo 

secretário;  primeiro  tesoureiro;  segundo  tesoureiro;”.  A  alteração  estatutária  foi 

aprovada  pelos  presentes;  item  05  -  Orçamento  de  2000:  A)  Protocolo  de 

Cooperação: COREDES + Governo do Estado - Participação e papel do CODEVAT: 

para  tratar  destas  questões  fez-se  presente  um  representante  do  Orçamento 

Participativo  do  Governo  do  Estado.  Relatou  o  processo  nos  mais  diversos 

municípios da região e confirmou a parceria entre o Governo e os COREDES; B) 



Participação das Comissões Setoriais na Plenária Regional de Delegados - defesa 

das prioridades regionais: a Plenária será no dia 03 de julho de 1999, às 9 horas, no 

Auditório  do  Colégio  Castelo  Branco,  em  Lajeado.  Nesta  será  definido  as 

prioridades do Vale do Taquari para o Orçamento; C) Participação na Assembléia 

Temática  Pública  Regionalizada  de  Desenvolvimento  do  RS  -  definição  de 

prioridades: a Assembléia será no dia 20 de junho de 1999, às 9 horas, no Auditório 

do Colégio Castelo Branco, em Lajeado. Nesta será definido os temas prioritários  

dos municípios;  D)  Indicação dos representantes  do CODEVAT no Conselho do 

Orçamento Participativo:  os representantes eleitos pela Assembléia do Conselho, 

para participar do processo do Orçamento Participativo do Governo, foram: como 

titulares: Claidir de Paoli e Marco Daniel Rockenbach; como suplentes: Eva da Cruz 

Bruch e Emilson Bittencourt.  6 - Assuntos Diversos: entre estes está a escolha da 

Comissão Eleitoral  para  a  eleição  do CODEVAT,  que será  realizada  em agosto 

próximo. A Comissão foi assim composta: Jeferson Luis de Mello, Eva da Cuz Bruch 

e Celeste Santi Pereira. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será 

devidamente assinada. Lajeado, 10 de junho de 1999.


