
ATA 05/2010 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dez, às dezesseis horas e trinta minutos, 
esteve reunida, na sala 505 do prédio 09 da Univates, a Diretoria do CODEVAT, conforme lista 
de presenças específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que 
seguem: 1) Escolha do Prefeito-Destaque: a Secretaria Executiva relatou aos membros da 
Diretoria os procedimentos e metodologia para a escolha do prefeito-destaque.  O Instituto 
Municipalizar, em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande 
do  Sul  –  FAMURS,  Associação  Gaúcha Municipalista  –  AGM e  Conselhos  Regionais  de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – COREDES, realizará, em agosto, um Seminário 
Brasileiro de Administração Pública. Durante o Seminário, que ocorre de 04 a 06 de agosto do 
corrente, será entregue o Prêmio PREFEITO DESTAQUE a 28 prefeitos do Rio Grande do 
Sul, os quais representarão as regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Para 
tanto,  os  parceiros  do  evento  definiram previamente os  critérios  e  a  responsabilidade da 
escolha, que está a cargo dos COREDES. Considerando o exposto, o CODEVAT estabeleceu 
a seguinte metodologia para a escolha do PREFEITO DESTAQUE do Vale do Taquari: os 
prefeitos  que  tiveram  interesse  em  candidatar-se  ao  Prêmio  enviaram  as  informações  e 
comprovaram o atendimento aos critérios, até dia 15/07/2010; a diretoria do CODEVAT fará a 
análise das inscrições feitas, a partir dos critérios existentes, nesta reunião; e, o CODEVAT 
indicará para o Instituto Municipalizar,  até o dia 20/07/2010, o PREFEITO DESTAQUE da 
região. Os critérios são os que seguem: Participação da comunidade nas definições do PPA, 
LDO e LOA (percentagem do orçamento municipal definido através da participação popular);  
Percentuais investidos em Educação e Saúde (nos últimos dois anos); Existência de Plano 
Municipal de Desenvolvimento, Plano Diretor ou similar, elaborado com a participação social; 
Valorização  do  COMUDE  e  dos  Conselhos  Municipais  Setoriais;  Participação  em 
organizações  regionais  (COREDE,  Consórcios,  Comitês  de  Bacias  e  Associação  dos 
Municípios).  Comprovar  presenças  em  eventos  nos  últimos  12meses;  Existência  de 
mecanismos regulares de participação da sociedade na definição de obras e serviços de 
interesse  das  comunidades  por  ocasião  da  elaboração  do  orçamento.  (Orçamento 
Participativo, Orçamento Comunitário, Orçamento Cidadão, etc). Será escolhido o prefeito que 
liderar no maior número de quesitos. Havendo empate, o critério definidor será a percentagem 
de orçamento executado através de mecanismos de participação popular. Após o relato, e 
considerando as três indicações recebidas, dos prefeitos Sidnei Eckert, de Arroio do Meio, 
Gilberto  Keller,  de  Colinas,  e,  José  Luiz  Cenci,  de  Fazenda  Vilanova,  procedeu-se  as 
avaliações.  Como  a  documentação  apresentada  pela  prefeitura  de  Arroio  do  Meio  não 
continha comprovações, além de não destacar a atuação do prefeito e sim de representantes 
da prefeitura, não foi levada adiante sua avaliação. Foram avaliadas as documentações dos 
prefeitos  de  Colinas  e  Fazenda  Vilanova.  No  primeiro  critério,  quem melhor  atende  é  o 
prefeito de Fazenda Vilanova, o segundo critério é melhor atendido pelo prefeito de Colinas, o 
terceiro por Fazenda Vilanova, o quarto por Colinas, o quinto por Fazenda Vilanova e o sexto 
é atendido pelos dois prefeitos. Nestas condições, considerando que os dossiês apresentados 
eram  de  igual  qualidade,  a  Diretoria  definiu  dois  critérios  de  desempate,  além  do  já 
estabelecido  na  metodologia.  Considerando  o  critério  definido  previamente  o  prefeito  de 
Fazenda Vilanova melhor atende, e, além deste, a Diretoria achou pertinente, considerando 
os objetivos do Conselho Regional de Desenvolvimento, atentar para o município com maior 
votação na Consulta Popular e o prefeito com maior participação em entidades regionais.  
Considerando esses dois critérios o prefeito de Fazenda Vilanova é que melhor os atende. 
Nestas  condições,  foi  indicado  ao  Instituto  Municipalizar  o  prefeito  José  Luiz  Cenci,  do 
município  de  Fazenda  Vilanova,  para  receber  o  Prêmio  Prefeito-Destaque  pelo  Vale  do 



Taquari.  2) Avaliação da Consulta Popular: a Diretoria do CODEVAT fez a avaliação da 
Consulta Popular deste ano e identificou como pontos positivos: primeiro, a possibilidade de 
serem  definidos  critérios  regionais.  Ponto  imprescindível  para  trabalhamos  com  as 
especificidades regionais;  segundo,  os projetos no Vale do Taquari  foram de abrangência 
regional ou microrregional, o que valoriza a construção coletiva do desenvolvimento; terceiro,  
o  pagamento  das  dívidas  e  manutenção  dos  compromissos  com  projetos  aprovados 
regionalmente,  solidifica  a  participação  popular.  Como  pontos  negativos:  primeiro, 
operacionalmente, a questão da utilização da carteira de identidade para votação e a procura 
do título para preenchimento das listas; segundo, a existência de grupos que distorcem o 
processo de participação com preenchimento prévio de cédulas e indução do voto; terceiro,  
apesar da divulgação na mídia regional,  o desconhecimento da comunidade em geral  do 
processo de votação; quarto, a articulação dos COMUDES somente para a Consulta Popular 
e  a  não continuidade do trabalho local;  quinto,  neste  ano não fizemos,  devido ao tempo 
exíguo, reuniões microrregionais, não fizemos visitas a municípios e nem participamos das 
reuniões  da  Associação  dos  Municípios,  para  divulgação  e  incentivo  ao  processo  de 
participação;  sexto,  houveram problemas  operacionais  com a votação na  internet,  em se 
tratando de cadastros (ex. Acentos em nomes). E, como sugestões de melhorias: primeiro, 
sugerimos que a votação pela internet seja estimulada e que tenha a possibilidade de ocorrer 
em mais de um dia; segundo, é imprescindível que os projetos elencados no planejamento 
estratégico constem nas listas de votação para as próximas Consultas. Essas informações 
serão encaminhadas ao Fórum dos COREDES. Além disso, ficou definido na Diretoria que, 
para os próximos anos, será definido uma espécie de regulamento da região, no que se refere 
a  critérios  e  informações  acerca  da  Consulta  Popular.  3)  Assuntos  Gerais:  Presídio 
Regional - o presidente do CODEVAT relatou que, o CODEVAT, juntamente com a AMVAT e 
CIC-VT,  estão  visitando  alguns  municípios  próximos  a  Lajeado,  para  discutir  o  tema  do 
presídio e a possibilidade de instalação em alguns destes. Foram visitados os prefeitos de 
Cruzeiro do Sul, Marques de Souza, Forquetinha, Fazenda Vilanova, Santa Clara do Sul e 
Teutônia. Ainda não está marcada a visita ao município de Bom Retiro do Sul. O município de  
Estrela  não quer  ter  o  presídio  em sua localidade.  Os  prefeitos  dos municípios  visitados 
relataram não terem pensado no assunto e a maioria se dispôs a pensar,  principalmente 
considerando as contrapartidas que podem ser solicitadas ao Estado quando do aceite de um 
investimento  como  este.  Alguns  tem  dificuldades  quanto  as  áreas  solicitadas  para  o 
empreendimento  e  outros  as  áreas  ficam distantes  das  sedes  municipais.  No  entanto,  o 
presídio deve estar próximo a cidade de Lajeado por esta é que possui o maior número de  
presidiários no sistema prisional atual e concentra a maior parte dos serviços correlatos ao 
Sistema de Segurança. Essa consulta a municípios próximos a Lajeado ocorre pois o projeto 
para  a  cidade  de  supracitada,  no  local  onde  foi  definido  pela  Gestão  Pública,  está  com 
dificuldades  de  se  consolidar.  Se  algum  destes  se  manifestar  interessado  no 
empreendimento, será intermediado um contato com o Secretário de Segurança do Estado 
para a viabilização de um novo presídio para o Vale do Taquari. Comissão de Líderes para a 
Copa 2014 - o senhor Ronaldo Zarpellon sugeriu a criação de uma Comissão de Líderes que 
irá tratar  e articular  a Copa 2014 aqui  no Vale do Taquari,  enfatizou que o tema merece 
atenção imediata da região. O professor Ney relatou que brevemente será agendada reunião 
para esta discussão regional. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será 
assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 20 de julho de 2010.

       Ney José Lazzari     
Presidente do CODEVAT


