
ATA 14 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta  

minutos, esteve reunida, na sala 505 do prédio 09, a Diretoria do CODEVAT, juntamente 

com a Diretoria da AMVAT, para tratar de pauta conforme convite enviado em 01°/10/09. A 

pauta teve somente um assunto, conforme segue: 1) Indicação do Vale do Taquari ao 
Prêmio Ana Terra 2010: neste ano houveram dezessete indicações ao Prêmio Ana Terra 

e são as  mulheres que seguem: Marivanda Maria  Blanger  Casagranda (indicação da 

prefeitura municipal de Anta Gorda); Ivete Kist (indicação da prefeitura municipal de Arroio 

do  Meio);  Maria  de  Lurdes  Medeiros  (indicação  da  Associação  Bom  Retirense  de 

Mulheres de Bom Retiro do Sul); Pedrolina Pivatto (indicação da prefeitura municipal de  

Bom Retiro do Sul); Ermida Theresa Bianchini Lazzari (indicação da prefeitura municipal 

de Sério); Teresinha Senter Valgoi (indicação da prefeitura municipal de Nova Bréscia); 

Nelsy  Cattoi  Conte  (indicação  do  Hospital  Bruno  Born);  Nádia  R.  Silveira  Gerhard 

(indicação  da  prefeitura  municipal  de  Fazenda  Vilanova);  Lilian  Maria  dos  Reis  Kern 

(indicação  da  Câmara  de  Vereadores  de  Taquari);  Líria  Maria  Jacques  (indicação  do 

PMDB Mulher de Lajeado); Rosana Schneider Rührwiem (indicação da Associação de 

Pais,  Profesores  e  Alunos  da  Escola  Reynaldo  Afonso  Augustin  de  Teutônia);  Liane 

Brackmann (indicação do STR de Teutônia); Theresinha Tessmann (indicação da SLAN 

Lajeado); Sirley Maria Bouvier (indicação da prefeitura municipal de Roca Sales); Helena 

Lottermann (indicação do CDL e ACIL Lajeado); Janete Maria Ferla (indicação do STR 

Santa Clara do Sul); Sílvia Cristina Feldens Wiehe (indicação do Comude de Cruzeiro do 

Sul). Os critérios definidos para avaliação dos currículos foram construídos na diretoria e 

pautaram as escolhas entre os membros das diretorias do CODEVAT e AMVAT. Como 

critério excludente o fato de estar com mandato público vigente, não houve nenhum caso 

que se enquadrasse nesta situação. Quanto aos aspectos de apresentação do dossiê: 

quanto mais completo o currículo apresentado, melhor a pontuação; quanto ao conteúdo 

apresentado:  avaliada  a  inserção  em  diferentes  áreas  atuando  profissionalmente  e 

comunitariamente; avaliados os trabalhos que sejam de reconhecimento regional e local;  

critério de desempate: a que tiver maior idade é a pessoa indicada ao Prêmio. Todos os 



currículos foram avaliados e discutidos entre os membros das diretorias do CODEVAT e 

AMVAT presentes. No grupo salientou-se que já receberam prêmio mulheres da área da 

educação,  da  segurança  e  assistência  à  mulher  e  da  política  e  de que este  seria  o 

momento para premiar uma mulher de outra área. Outra questão foi de que os prêmios já 

foram para duas cidadãs de Lajeado e uma que reside em Arroio do Meio e atua em 

Encantado  e  que  dessa  forma  seria  pertinente  indicar  uma  mulher  de  uma  cidade 

diferente das já escolhidas, considerando o âmbito regional do referido Prêmio. Todos os 

dezessete currículos e/ou dossiês apresentados eram excelentes e com condições de 

serem as indicadas ao Prêmio. Após avaliações e contatos efetuados,  os membros das 

diretorias do CODEVAT e AMVAT decidiram indicar uma mulher que atua no meio rural, 

uma empresária do município de Nova Bréscia. A senhora Teresinha Isolda Senter Valgoi 

foi indicada pela prefeitura municipal de Nova Bréscia, era professora e desde o ano de 

1997, quando do falecimento de seu marido, dirige a propriedade rural que possuem. 

Nestas condições criou 3 filhos e ampliou os negócios. Nas informações coletadas trata-

se de uma mulher bem quista na comunidade e que hoje trabalha com dois de seus filhos. 

Possui lotes médios de 56.000 frangos e com produção média de 230 litros de leite/dia. 

Para os avaliadores, um exemplo de mulher que atua no meio rural, que fez crescer uma 

propriedade  e  diferenciou-se  das  demais.  Não  tendo  nada  mais  a  constar,  lavro  a 

presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 05 de novembro de 2009.


