
ATA 08 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e oito, às nove horas, esteve 

reunida,  na  sala  408/09,  a  Diretoria  do  CODEVAT,  para  tratar  de  pauta  conforme 

convocação  enviada  por  email  (anexa  a  este  documento).  Estiveram  presentes  os 

membros  da  diretoria,  o  Secretário  Executivo  do  CODEVAT,  senhor  Carlos  Martini,  a 

Assessora  do  CODEVAT,  Cíntia  Agostini,  o  senhor  Renato  Specht  representando  o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - Consisa-VRT, conforme lista 

de  presenças  anexa.  A senhora  Mauren  Porciúncula  comunicou  antecipadamente  a 

impossibilidade de estar na referida reunião.  Nestas condições procedeu-se a reunião 

com os itens de pauta que seguem:  item 01 – Consulta Popular – repasse Consisa-
VRT –  o  senhor  Renato  Specht  participou  da  reunião  para  tratar  deste  tema 

especificamente, solicitando repasse de valor disponível na Consulta Popular para a área 

de Saúde. O valor solicitado é de R$ 380.000,00 para o Hospital  Santa Terezinha de 

Encantado,  trata-se  de  entidade  filantrópica  que  não  possui  atualmente  Unidade  de 

Terapia Intensiva – UTI e com o referido valor mais a complementação do hospital com 

recursos próprios, irá implantar atendimento de UTI com seis leitos. Trata-se de demanda 

regional  na  área  de  saúde  e  complementa  os  dois  outros  hospitais  da  região  que 

possuem  UTI,  Lajeado  e  Estrela.  A Diretoria  do  CODEVAT  aprovou  a  indicação  do 

Consisa  VRT e  fará  ofício  de  indicação  do  uso  deste  valor  da  Consulta  Popular  de 

2004/2005 para o referido fim;  item 02 – Encontro Anual dos COREDES 2009 –  foi 

relatado pela Assessoria do CODEVAT os encaminhamentos que estão sendo feitos para 

o  Encontro  dos  COREDES  em  Lajeado.  As  datas  do  XII  Encontro  serão  dias  26  e 

27/03/09, no auditório do prédio 07 da Univates. Para a programação do encontro estão 

sendo trabalhados nos temas conforme versão preliminar (em anexo). A aprovação da 

programação será na Assembléia do Fórum de dezembro do corrente ano;  item 03 – 
Curso Ilpes para Planejamento Estratégico das Regiões –  entre os dias 02 a 20 de 

março de 2009, acontecerá em Santa Maria o Curso Internacional de Gestão Estratégica 

do Desenvolvimento Regional e local – Ilpes, patrocinado pelo Ministério da Integração. 



Para  o  referido  curso  terão  vagas  para  todos  os  COREDES,  membros  do  Governo 

Estadual e Federal. O valor dos professores será pago pelo Ministério e as despesas com 

hospedagem,  alimentação  e  locomoção  dos  participante  será  por  conta  de  cada 

COREDE. A pessoa que fizer o curso será, necessariamente, o coordenador do processo 

de Planejamento Estratégico da sua região. Programação prévia consta anexo a esta ata. 

Para o Curso foi  indicado a participação de Cíntia Agostini;  item 04 – Planejamento 
Estratégico do Vale do Taquari -  a Assessoria relatou a proposição do Planejamento 

Estratégico  Regional.  As  proposições  iniciais  para  a  efetivação  dos  planejamentos 

estratégicos no ano de 2009 contam com R$ 1.000.000,00 de recurso do Governo do 

Estado, R$ 1.000.000,00 de recurso da Assembléia e possibilidade de R$ 1.000.000,00 

de recurso da União, além de apoio do Ministério da Integração. A idéia do grupo do 

Fórum que está trabalhando na metodologia é de que sejam feitas duas oficinas por 

COREDE com membros treinados. Uma primeira oficina ocorrendo entre o meses de abril  

e  maio,  com um dia de duração,  e,  uma segunda oficina entre  os meses de julho e  

agosto, com dois dias de duração. Após isso, serão elaborados os planos nas regiões. A 

indicação é de participação de um representante por COMUDE e que cada COREDE 

tenha uma equipe central para trabalhar no planejamento estratégico. Até o final de 2009, 

todos os COREDES devem ter seus planos prontos. O Curso do Ilpes e o Planejamento 

deverão ocorrer de forma integrada. O tema será novamente debatido em março, quando 

do  Encontro  Anual  em  Lajeado;  item  05  –  Indicação  para  participação  nas 
Assembléias Estaduais do Programa Sociedade Convergente – para as Assembléias 

Regionais, no dia 28/11/08 estará, representando o CODEVAT, Cíntia Agostini, nos dias 

01° e 02/12/08, Carlos Martini e Ney Lazzari e nos dias 04 e 05/12/08, Zeferino Chielle e  

Cíntia Agostini. Além disso, o CODEVAT fará contato com os COMUDEs para os mesmos 

se fazerem presente nas Assembléias Estaduais;  item 06 – Indicações para o Prêmio 
Ana Terra 2009 – a Comissão do COREDE do Vale do Taquari é a própria diretoria do 

Conselho.  As  indicações  ao  Prêmio  Ana  Terra  foram  as  que  seguem:  mantidas  as 

indicações do ano de 2007 para senhora Maria Ivone Lautert, do COMUDE de Taquari e  

Eliana Zenir  Hofstetter,  da prefeitura de Travesseiro,  indicadas por  pessoa física Líria 

Jacques, Odila Heberle, Simone Schneider, Leda Maris Poletto, Ana Luiza Reckziegel e, 

indicadas  por  entidades  de  representação  da  sociedade,  Elisabete  Mello  Musselin, 

indicada pela prefeitura de Arvorezinha, Eliana Zenir Hofstetter, novamente indicada pela 

prefeitura de Travesseiro, Ivete Mallmann e Elisabete Cristina Barreto Müller, indicadas 

pelo Condim Lajeado e Therezinha Tessmann, indicada pela Sociedade Lajeadense de 

Auxílio  aos Necessitados -  SLAN. As indicações de pessoas físicas  não poderão ser 



consideradas já que podem não representar nomes de consenso na sociedade, assim, a 

seleção será feita entre as indicações das entidades municipais: Elisabete Mello Musselin,  

Eliana Zenir Hofstetter, Ivete Mallmann, Maria Ivone Lautert e Elisabete Cristina Barreto 

Müller. Duas regras foram definidas para a referida escolha, primeiro, que neste ano não 

seja indicado um nome da cidade de Lajeado, que foi contemplada nos anos anteriores e  

que sejam privilegiados nomes de mulheres que tenham representatividade em maior 

número  de  municípios.  Considerando  a  primeira  regra,  o  nome  das  senhoras  Ivete 

Mallmann e Therezinha Tessmann não seguiram na seleção, considerando a segunda 

regra, a mulher que atende melhor esse critério é Elisabete Cristina Barreto Müller, sendo 

que atuou como delegada em diversas municípios da região. Assim, a indicação do nome 

para o Troféu Ana Terra 2009 é de Elisabete Cristina Barreto Müller, cidadã de Encantado, 

professora, delegada com atuação em diversos municípios da região, uma das fundadora 

da Casa de Passagem no Vale do Taquari. Nestas condições, esse é o nome indicado ao 

Prêmio Ana Terra 2009 do CODEVAT. A indicação foi ratificada pelos outros membros da 

Diretoria  do  CODEVAT não  presentes  na  reunião,  senhores  Henrique  Purper,  Danilo 

Bruxel, José Pedro Kuhn e senhora Mauren Porciúncula Moreira da Silva. Além disso, foi  

definido nesta reunião, que serão criados critérios do Conselho para os próximos prêmios 

e que, logo que a proposição estiver pronta, será aprovada em reunião de Diretoria. Não 

tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do 

CODEVAT, Ney José Lazzari e por seu Primeiro – Secretário Henrique Purper. 

Lajeado, 01° de dezembro de 2008. 


