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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dois, às dezessete horas, no Auditório do  
Prédio três da UNIVATES, em Lajeado, aconteceu a Assembléia Geral Ordinária do Conselho 
de Desenvolvimento  do Vale do Taquari – CODEVAT, com a presença dos membros conforme 
lista  anexa.  O Presidente  Ney José  Lazzari  deu  início  aos  trabalhos  saudando a  todos  e,  
solicitou  ao secretário  Gilmar  Borscheid  que fizesse a  leitura  da  ata  da última assembléia, 
realizada em março do corrente, que foi aprovada sem nenhuma alteração. Da mesma forma 
solicitou ao tesoureiro,  Domingos Buffon,  que apresentasse o demonstrativo das receitas e 
despesas do CODEVAT referente ao período de janeiro a julho do corrente ano. Na seqüência 
o presidente esclareceu que, conforme constava na ordem do dia, a maior parte do tempo  da 
assembléia  seria  destinada  à  apresentação  das  prioridades  relacionadas  pelos  setores 
distribuídos em três áreas: infra-estrutura, desenvolvimento econômico e políticas sociais. Para 
facilitar o acompanhamento das apresentações, foi fornecido a cada integrante da assembléia 
um impresso com o conteúdo elaborado pelas comissões setoriais e entidades convidadas. O 
presidente  Ney  José  Lazzari,  solicitou  que  as  apresentações  das  prioridades  seguisse  a 
seqüência do material distribuído. Sendo assim, a  ordem dos relatos foi a seguinte: José Luiz  
Fay de Azambuja, relator dos setores Transporte Hidroviário e Transporte Ferroviário; Sérgio 
Reginatto  Velere,  relator  do  setor  Transporte  Rodoviário;  Geraldo  Manica,  relator  do  setor 
Transporte  Aéreo;  Egon Hoerlle,  relator  do  setor  Energia;  Mauro  Stein,  relator  do setor  de 
Agricultura e Abastecimento; Joselito Márcio Pariz, relator do setor Indústria; André Sander, 
relator do setor Comércio; Euclides Rodrigues, relator do setor Turismo; Cleusa Scapini Becchi, 
relatora  do setor  Ciência  e  Tecnologia;  Paulo  Renato  Biachi  Rodrigues,  do setor  Justiça e 
Segurança; Marlene Spohr, relatora do setor Educação.Pelo adiantado da hora  e como seis 
comissões ainda não haviam apresentado seus relatos, o presidente Ney José Lazzari  propôs 
aos  presentes  declarar  suspensa  a  assembléia  para  completar  a  ordem  dia  em onze  de 
setembro do corrente. A proposta foi aceita e deu-se seqüência aos trabalhos no dia onze de  
setembro de dois mil  e dois, às dezessete horas, no mesmo local,  ou seja, no Auditório do 
Prédio três da UNIVATES em Lajeado, registrando uma participação conforme lista de presença 
anexa. O presidente Ney José Lazzari, cumprindo determinação da assembléia , solicitou que 
os relatores das comissões que ainda não haviam apresentado suas prioridades o fizessem. A 
seqüência das prioridades foi  a seguinte:  Maria Alice Guimarães,  relatora  do setor Cultura; 
Glademir Schwingel, relator do setor Saúde; Luciana Turatti, relatora do setor Meio Ambiente; 
Ceci Maria Gerlach, relatora do setor Assistência Social; Marco Aurélio Wermann, relator do 
setor  Geração  Emprego  e  Renda  e  Liane  Becker  Schmidt,  relatora  do  setor  Habitação  e 
Urbanização. Concluindo a apresentação das prioridades, o presidente abriu espaço para 



manifestações da assembléia sobre o que havia sido relatado. Usaram a  palavra : Zeferino 
Chielle, contribuindo com as seguintes proposições: referente a construção da barragem em 
Taquari, que fosse incluída a melhoria do porto e acesso ferroviário; que a comissão de Energia  
propor estudos sobre energia alternativa citasse claramente a energia eólica e a solar; que a 
comissão de Agricultura e Abastecimento incluísse estudos sobre piscicultura em açudes, rios,  
lagoas e áreas de arroz irrigado; para a comissão de Ciência e Tecnologia que incluísse o 
diagnóstico de  poços subterrâneos da região, estudos sobre conservação de determinados 
alimentos, produção e conservação de ervas aromáticas e medicinais. Selene Fazenda propôs 
que um esforço para reduzir o número de analfabetos na região ficasse mais claro na Comissão 
de Educação; que a Comissão de Indústria incluísse incentivos para instalação de incubadoras 
populares e que seja reinvindicado  que o Centro de Pesquisa de Fruticultura da FEPAGRO, 
instalado  em Taquari,  trabalhe  prioritariamente  para  os  interesses  da  região.  Liane  Becker 
Schmidt defendeu um plano para reduzir os analfabetos na região. Reni Pedro Ely propôs a 
realização de estudo de viabilidade técnica de sistemas de irrigação(gravidade e aspersão) para 
a região. Glauco Schultz sugeriu que o CODEVAT contribua para que a UERGS responda aos 
interesses e prioridades da região.  Jatir  Radaelli  solicita  a   negociação com o Governo do 
Estado de  um cronograma para asfaltar os acessos às sedes dos municípios ainda excluídos 
deste benefício. Maria Lúcia de Oliveira Blazoudakis solicitou  apoio da Assembléia para projeto 
¨Centro  de  Cultura  e  Convenções¨  que  a  Administração  Municipal  pretende  construir  em 
Teutônia  e  que  estará  à  serviço  da  região.  Ceci  Maria  Rodrigues  Gerlach  solicitou  que  o 
conteúdo apresentado à assembléia para representar o posicionamento da Assistência Social, 
substituísse a contribuição anterior do CODIMAS, fornecido para compor o material impresso 
distribuído em vinte e nove de agosto do corrente. Marco Aurélio Wermann solicitou que fossem 
incluídas no setor Geração de Trabalho e Renda, as seguintes contribuições: nos objetivos – 
Fortalecer as Comissões Municipais de Emprego e nas metas:  Melhoria da Fiscalização do 
Poder  Público(MTrab)  no  Seguro  Desemprego;  Melhoria  na  Fiscalização  do  Poder 
Público(Mtrab) nas empresas com mais de cem funcionários, para que cumpram a meta de 
contratação de PPDs;  criação de política  pública de inclusão ao mercado de trabalho para 
pessoas com idade  superior  a  quarenta  anos;  promoção da conscientização contra  todo e 
qualquer  tipo  de  discriminação;  incentivo  aos  trabalhadores  desempregados,  com  baixa 
escolaridade, para seu retorno à escola; criação de opções de fiscalização das cooperativas de 
trabalho; aprimoramento e organização do artesanato no Vale; interferir nas discussões para 
manter nossas empresas; qualificação de pessoas para que os municípios possam implementar 
e organizar a Geração de Trabalho e Renda; ampliação do programa coletivos de trabalho para 
todos os municípios do Vale; ampliação do programa Família Cidadã e a criação da Casa do 



Trabalhador em Arvorezinha e Taquari.  Não havendo manifestação contrária, as solicitações 
propostas e as sugestões apresentadas foram aceitas e incluídas no documento¨Prioridades do
Vale  do  Taquari¨.  Dando  seqüência  aos  trabalhos,  os  presidentes  dos  Conselhos  de 
Desenvolvimento Municipal de Taquari e Marques de Souza fizeram um breve comentário sobre 
suas  atividades.Logo  a  seguir,  o  presidente  Ney  José  Lazzari  convidou  Hilário  Eidelwein, 
presidente da Associação dos Secretários Municipais da Agricultura do Vale do Taquari, para 
que apresentasse seu pleito. Usando a palavra, este solicitou que a assembléia aprovasse a 
destinação de seis mil reais do CODEVAT para ajudar a  financiar a aplicação de questionário  
que levantaria a produção leiteira na região. A justificativa baseou-se no fato de ser o produto 
de maior importância sócio-econômica  e que uma portaria do Ministério da Agricultura poderia  
criar embaraços se o setor não se organizasse. O pedido foi aprovado pela maior parte dos 
presentes na assembléia. O presidente, já fazendo os encaminhamentos finais, solicitou que 
cada comissão setorial continuasse se encontrando para definir que prioridades que deveriam 
ser transformadas em projetos. Também manifestou seu desejo de que a região escolha três 
prioridades para serem bandeiras  de luta  aceitas  pelas  entidades representativas de todos 
setores do Vale do Taquari. Finalizando, comunicou que o documento ¨Prioridades do Vale do 
Taquari¨  será  entregue  aos  candidatos  ao  Governo  do  Estado,  e  candidatos  à  Deputado 
Federal  e Estadual  com domicílio  no Vale  do Taquari.  Não havendo mais nada a tratar,  o 
presidente Ney José Lazzari encerrou a assembléia agradecendo a presença de todos e  eu, 
Gilmar Borscheid, lavrei a  presente ata, que será assinada pelo presidente e por mim.

    Gilmar Borscheid Ney José Lazzari
          Secretário  do CODEVAT       Presidente do CODEVAT


