
ATA 07 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil  e nove, às dezesseis horas e trinta 

minutos, esteve reunida, na sala 426/09, a Diretoria do CODEVAT, para tratar de pauta 

conforme  convocação  04/2009.  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: encaminhamentos de projetos: houve um 

relato por parte da Assessoria do CODEVAT e vice-presidente Danilo Bruxel acerca das 

reuniões  microrregionais,  salientando  a  participação,  principalmente  dos  prefeitos  da 

região, dos temas discutidos como acessos viários, agricultura, segurança e saúde e da 

receptividade sobre o tema do planejamento estratégico. Em seguida os membros da 

diretoria do CODEVAT discutiram os projetos que a própria diretoria deste Conselho irá 

levar como proposição para a Consulta Popular 2009/2010. Após intervenções do grupo, 

o primeiro projeto a ser encaminhado pela Diretoria do CODEVAT será um estudo sobre a 

questão  da  saúde  regional  no  valor  de  R$  250.000,00.  Um  projeto  que  objetiva  a 

contratação de uma consultoria para efetivar um diagnóstico e prognóstico das condições 

de saúde do Vale do Taquari, a médio e longo prazos. Para esse projeto, como não foi 

localizada explicitamente a possibilidade de inclusão na lista dos projetos elegíveis do 

Governo do Estado, será consultado a Secretaria de Saúde do Estado, para verificar a 

possibilidade de inclusão no item custeio. Além disso, como proposição, esse projeto será 

partilhado com o percentual de disponibilidade da cédula de votação para a questão da 

saúde regional, ou seja, 20% do total disponibilizado na cédula de votação. O segundo 

projeto a ser encaminhado pela diretoria do CODEVAT é um plano diretor para o Vale do 

Taquari, que nesta etapa atenderia um plano viário, no valor de R$ 250.000,00 e estaria 

vinculado  a  Metroplan,  nos  projetos  elegíveis.  Ainda,  foi  comentado  na  reunião  da 

diretoria, da insatisfação dos prefeitos municipais com relação a votação em serviços a 

serem disponibilizados pelo Governo do Estado. Assim, sugeriu-se que, para o próximo 

ano, se avaliem alternativas para a Consulta Popular, como, por exemplo: o CODEVAT 

liberar o Governo do Estado de repassar parte do valor e que os projetos votados na 

região sejam somente projetos estruturantes. E o restante, saúde, educação e segurança, 



o Governo decida com seus órgãos e o CODEVAT somente monitore a efetividade. Esses 

encaminhamentos  se  darão  após  a  conclusão  do  planejamento  estratégico  regional. 

Ainda, citou-se projetos que poderão atender a produtores rurais como capacitações no 

setor lácteo, erradicação da brucelose e tuberculose e programas para surgimento de 

agroindústrias.  Será  consultado  coordenador  regional  da  EMATER  e  presidente  da 

ASAMVAT – Associação dos Secretários da Agricultura dos Municípios do Vale do Taquari. 

Para o encaminhamento dos projetos citados, será procurada a AMVAT – Associação dos 

Municípios  do  Vale  do  Taquari,  com  o  intuito  de  encaminhamentos  conjuntos  das 

entidades  de  caráter  regional.  2)  Assembléia  Regional  da  Consulta  Popular  em 
30/06/09: a  assessoria  do  CODEVAT relatou  os  encaminhamentos  que  estão  sendo 

executados  para  cumprimento  da  Consulta  Popular.  Credenciamentos,  crachás  de 

identificação,  listas  de  presenças  e  dinâmica  da  reunião.  No  início  da  reunião  serão 

chamados  a  todos  que  tiverem projetos  a  serem  encaminhados,  serão  divididos  por 

tempo  de  apresentação  e  após  as  apresentações,  serão  votados  pelos  membros  da 

Assembléia do CODEVAT mais os delegados municipais, os projetos que constarão na 

cédula  de  votação.  Ainda,  foi  salientado  que  os  valores  para  divulgação  e 

encaminhamento da Consulta Popular 2009/2010 já foram repassados pelo Governo do 

Estado e serão utilizados para divulgação, material expediente e toda a programação da 

Consulta Popular 2009/2010. 3) Assuntos Gerais: aos membros da Diretoria foi relatado 

o contato efetivado com os possíveis membros do grupo técnico que irão trabalhar no 

planejamento  estratégico,  3  ex-alunos  da  Univates,  destaques  na  disciplina  de 

planejamento,  um administrador  Gustavo Greve,  um contador  Airton  Lagemann e  um 

sociólogo Jefferson Hunemeier.  A proposição aceita por todos é de pagamento líquido 

mensal  de  R$  700,00  por  8  horas  semanais  de  atuação  junto  ao  planejamento 

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

presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 22 de junho de 2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


