
ATA 05 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, 

esteve reunida, na sala 403/09, a Diretoria do CODEVAT, para tratar de pauta conforme 

convocação  03/2009.  Estiveram  presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças 

específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 

1) Consulta Popular 2009/2010: no dia 26 de maio, na cidade de Lajeado, teremos a 

Assembléia  Preparatória  da  Consulta  Popular  2009/2010.  A  Assembléia  terá  a 

participação da Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado, prestação de 

contas e lançamento da Consulta do corrente ano. Após a Assembléia preparatória para a 

diretoria  foi  proposto  seis  reuniões  microrregionais  de  divulgação,  tendo  como  datas 

prévias dias 02/06 na cidade de Nova Bréscia,  05/06 na cidade de Ilópolis,  09/06 na  

cidade de Teutônia, 12/06 na cidade de Muçum , 22/06 na cidade de Fazenda Vilanova e 

26/06 na cidade de Santa Clara do Sul. Como proposição da diretoria a ser levada para a 

Assembléia, no que tange a divisão do valor previsto será sugerido 22,5% para as áreas 

de  educação,  segurança  e  saúde,  totalizando  67,50%  e  32,50%  para  os  projetos 

estruturantes. Ainda, a diretoria trabalha em possíveis projetos que serão encaminhados 

pela  própria  diretoria  do  CODEVAT como um possível  estudo  regional  que  analise  a 

questão da saúde, um projeto de plano diretor para o Vale do Taquari, que poderia iniciar  

pelos acessos viários, um projeto de sinalização turística, a ser tratado com a Amturvales, 

além de outros que deverão ser tratados com as instituições de ensino, Comitê da Bacia 

Taquari-Antas, e outros que devem ser amadurecidos no grupo como o Centro Regional 

de Eventos, um Hospital Público Regional, a ampliação do projeto da Silvicultura, uma 

escola  técnica  regional  e  um possível  projeto  de  recuperação  dos  rios.  Todos  serão 

melhor maturados na diretoria e os escolhidos encaminhados pela própria diretoria para a 

Consulta  Popular.  Ainda,  já  está  sendo  feito  contato  com  todos  os  presidentes  de 

Comudes e prefeitos, solicitando a atualização do cadastro dos Conselhos Municipais de 



Desenvolvimento  e  enfatizando  a  importância  dos  mesmos no  processo  da  Consulta 

Popular e na articulação para o desenvolvimento municipal. Ainda, na Assembléia de 26 

de maio será definida uma Comissão que irá coordenar a Consulta Popular na região. 

Como data prévia tem-se o dia 30 de junho para a definição dos projetos que irão ser  

votados pela  população em 05 de agosto  do corrente.  2)  Planejamento Estratégico 
Regional: as  reuniões  microrregionais  citadas  no  item  acima  serão  também  as 

oportunizadas para a divulgação do Planejamento  Estratégico  regional  e  definição de 

representantes para participação nos grupos setoriais que serão formados a partir das 

informações do diagnóstico e da primeira entrevistas nas microrregiões. Está em fase final 

de seleção o estagiário para trabalhar nos dados do diagnóstico e no início da discussão 

do grupo técnico  que irá  trabalhar  no  planejamento,  inicialmente será  Cíntia  Agostini, 

Assessora do CODEVAT, Samuel de Conto,  do Setor de Planejamento da Univates e 

Mauren Porciúncula Moreira da Silva, segunda-secretária do CODEVAT, sendo possível o 

convite a mais um professor horista da Univates. Ainda aguarda-se as definições de uso 

dos  recursos  pelo  Governo  do  Estado,  para  a  efetiva  implantação  do  processo  de 

planejamento.  Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada 

pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 13 de maio de 2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


