
Audiência com o Reitor da UERGS – Prof. José Clóvis de Azevedo

Data: 06/09/01 – 5ª Feira

Horário: 9h 30min

Local: Sede da UERGS – Centro Administrativo, “Fernando Ferrari” – CAFF – 14º 

andar – POA

Alguns Registros:

– Prof. Ney José Lazzari – Reitor da UNIVATES e Presidente do CODEVAT

Explicou  que  a  audiência  havia  sido  solicitada  por  recomendações  das  lideranças 

regionais  do  Vale  do Taquari  presentes  à  reunião  do  dia  23/08/01  do CODEVAT. 

Nesta reunião ficou decidido que deveria ser elaborado um documento onde o Vale do 

Taquari  reafirmaria  ao  Reitor  da  UERGS  o  interesse  da  região  em participar  do 

processo de construção da Universidade Pública Estadual.  Este documento deveria 

ser entregue ao Reitor  da UERGS por uma Comissão Representativa dos diversos 

segmentos da comunidade regional.

O prof. Ney apresentou cada uma das 34 (trinta e quatro) lideranças que formaram a 

comitiva e os segmentos que representavam. Resumiu o conteúdo do documento e o 

entregou ao Reitor José Clóvis de Azevedo.

– O Prefeito Sérgio Reginatto Velere de Arvorezinha e Vice-Presidente do CODEVAT 

disse que seu município em 2000 e 2001 registrou o maior número de presenças em 

Assembléias do Orçamento Participativo  realizadas no Estado.  Nestas Assembléias 

Municipais, os presentes votaram a favor da criação da Universidade Estadual. Agora,  

que está criada, os seus municípios querem vê-la presente no Vale do Taquari.

Embora gostassem de ter o núcleo em Arvorezinha, concordam que seja instalada em 

Encantado.  Também recomendou que a atuação da UERGS na região levasse em 

conta o que a UNIVATES já vem realizando em favor do Vale.

– O  Prefeito  Geraldo  Fernando  Mânica  de  Estrela,  disse  que  também  estava 

representando o Prefeito Ricardo José Bröenstrup, Presidente da AMVAT.

Afirmou que os Prefeitos  do Vale  do Taquari  estavam unidos em torno do Projeto 

Universidade Estadual  e esperam que a região seja contemplada em 2001 com um 

núcleo da UERGS.

– O Sr. Rogério Vilibaldo Wink, representando a Associação comercial  e Industrial  de 

Lajeado – ACIL, falou em nome dos empresários do Vale do Taquari dizendo que os  

mesmos reconhecem a importância da UERGS para o desenvolvimento das regiões do 

Estado. O Reitor poderia contar com o apoio dos empresários na efetivação do Núcleo  



da Universidade Estadual no Vale do Taquari.

– O Sr. Maurício Bueno – Conselheiro do Orçamento Participativo pelo Vale do Taquari  

fez a entrega ao Reitor do abaixo-assinado realizado na Região que, até o momento, 

teve a participação de 9.100 cidadãos.

Explicou que o abaixo-assinado não é só uma relação de nomes, mas sim, os desejos 

de muitos que querem ter o sonho de acesso a um curso superior realizado. Também 

lembro do dossier que já havia sido entregue ao Reitor com as condições favoráveis  

que Encantado dispunha para sediar um Núcleo da UERGS. Finalmente, entendia que 

a vida da Universidade Pública Estadual para a Região deveria contemplar parcerias  

com a UNIVATES. 

– O  Prof.  Roque  Danilo  Bersch,  Presidente  da  FUVATES,  destacou  no  primeiro 

momento as características do Vale do Taquari onde o desenvolvimento acontece em 

toda a região e não está concentrado em uma ou duas cidades.  Por esta razão o 

documento entregue enfatiza no seu final: “Diante desse conjunto de constatações, as 

lideranças reunidas em 23 de agosto entenderam como importante

– Depois que representantes da comitiva do Vale do Taquari se manifestaram, o Reitor  

José Clóvis de Azevedo, ladeado pela profª. Jane Bauer, Pró-Reitora Administrativa, e 

pela  Profª.  Maria  Eulália  Nascimento,  Assessora  de  Relações  Institucionais, 

agradeceu a visita dizendo que o Vale do Taquari estava trazendo energia para ele e  

sua equipe  vencerem os desafios  que representam colocar  cursos  da UERGS em 

funcionamento em março de 2002. Muitos são os que não acreditam que isto  seja 

possível.  Mencionou  algumas  dificuldades  entre  elas  as  exigências  do  Conselho 

Estadual de Educação e na Assembléia Legislativa a discussão e votação de vetos do 

Governador.

Em relação ao Vale do Taquari,  registrou com satisfação as conversações que vem 

ocorrendo  há  mais  tempo  com  a  direção  da  UNIVATES,  onde  já  surgiram 

possibilidades concretas de parcerias como no caso do Programa SAGU – Sistema 

Aberto de Gestão Unificado.


