
ATA 02 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta 

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

conforme  convocação  enviada  em  vinte  e  seis  de  fevereiro  do  corrente.  Estiveram 

presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças  específica.  Nestas  condições 

procedeu-se  a  reunião com os  itens  de pauta  que seguem:  item 01 –  Relatório  de 
Atividades 2008 e prestação de contas – os membros da diretoria receberam o relatório 

de  atividades  e  prestação  de  contas  via  email  para  apreciação  prévia,  foram  feitos 

comentários  das  atividades  2008,  informado  que  o  relatório  já  foi  encaminhado  e 

aprovado na Secretaria de Relações Institucionais do Estado e nestas condições, estava 

neste  momento  para  avaliação  da  CAGE.  Salientou-se  ainda,  que  a  assinatura  do 

Convênio em 2009 foi efetivada em vinte de março do corrente. O relatório e prestação de 

contas foi aprovado na Diretoria; item 02 – Planejamento Estratégico Regional 2009 – 
curso e encaminhamentos na região -   a  Assessora  do CODEVAT,  Cíntia  Agostini, 

relatou  aos  membros  da  diretoria  os  resultados  do  Curso  de  Gestão  Estratégica  de 

Desenvolvimento Local  e  Regional,  promovido pelo Ministério  da Integração Nacional, 

CEPAL/ILPES,  IICA e  Fórum  dos  COREDES.  Demonstrou  ao  grupo  a  metodologia 

apresentada no referido curso e salientou que no dia 15 de abril haverá reunião em Porto 

Alegre para consolidar a metodologia proposta pelo curso e pelo Fórum dos COREDES, 

para  os  encaminhamentos  do  Planejamento  Estratégico  Regional.  Ainda,  reforçou  a 

necessidade  de  um  grupo  do  CODEVAT que  se  integre  no  processo  e  coordene  o 

planejamento na região; item 03 – Informações de resultados da Consulta Popular e 
proposições  da  Consulta  2009/2010 –  efetuado  relato  dos  encaminhamentos  de 

pagamentos da Consulta Popular, salientando que verbas dos anos de 2005, 2007, 2008 

estão  sendo  recebidas  e  já  estão  sendo  trabalhados  nos  planos  para  as  verbas  da 



Consulta Popular de 2008/2009. A Consulta Popular de 2009/2010 será no dia 22 de julho 

e a diretoria irá se reunir no dia 27 de abril para programar a Assembléia Geral para 04 de  

maio, irá buscar proposições de alguns projetos para a referida Consulta Popular e dar os 

devidos encaminhamentos às decisões necessárias para o processo deste ano; item 04 - 
Encontro  dos  COREDES em abril/09  –  Lajeado –  foi  repassado  aos  membros  da 

diretoria  a  programação do Encontro dos COREDES em 2009,  solicitou-se a todos a 

participação no Evento e colaboração na recepção dos COREDES das outras regiões; 

item 05 – Relato dos Encaminhamentos do Projeto da Duplicação da BR 386 – 

relatou-se aos membros da diretoria os resultados da reunião técnica de 04/03/09 e da 

mobilização de 06/03/09. Foram dois encontros importantes e que repercutiram de forma 

positiva  na  região  e  no  Estado.  O  projeto  da  duplicação  deverá  estar  findado  até  a 

primeira quinzena de abril e será repassado ao CODEVAT para conhecimento e trabalho 

junto  aos  municípios  do  Vale  do  Taquari;  item  06  –  Assuntos  Gerais –  relato  do 

presidente  do CODEVAT da entrega do Troféu Ana Terra  2009,  um evento  de cunho 

estadual  e  positivo  no  reconhecimento  do  trabalho  das  mulheres  em cada  uma  das 

regiões coredianas. No Vale do Taquari, a agraciada foi a professora e delegada Elisabete 

Cristina  Barreto  Müller.  Também,  o  CODEVAT  verificou  documentação  pertinente, 

constatou e aprovou  a execução do objeto do convênio 006/2008 da Consulta Popular, 

referente  a  implantação  de  15  placas  de  sinalização  turística  no  Vale  do  Taquari, 

considerando  que  foi  executado  de  acordo  com o  convênio  e  atingiu  plenamente  os 

objetivos propostos. Ainda,  foi solicitado pelo Secretário Executivo Carlos Martini, que o 

CODEVAT repense as causas a serem defendidas no ano de 2009, além da Duplicação 

da BR 386, Acessos Rodoviários, Laboratório do Leite, Centro Vocacional da Silvicultura, 

um projeto para Hospital Público Regional, um Programa Regional de Segurança Pública 

via Pronaci, o transporte fluvial e Centro de Convenções Regional. Foi decidido que será  

enviado por email a todos membros da Diretoria para troca de informações, sugestões e 

definição na reunião que acontecerá em 27 de abril do corrente. Não tendo nada mais a 

constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José 

Lazzari. Lajeado, 30 de março de 2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


