
ATA 04/2011 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT
Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezesseis horas, estiveram  

reunidos, na sala 505 do prédio 09 da Univates, os membros da Diretoria do CODEVAT, 

conforme  lista  de  presenças  específica.  Foram  apresentados  para  a  diretoria  os 

Coordenadores da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã na região, 

coordenador  regional,  Mário  Molina,  e,  coordenador  da  macrorregional,  Atílio  Puntel.  

Nestas  condições  procedeu-se  a  reunião  com  os  itens  de  pauta  que  seguem:  1) 
Encaminhamentos para o processo de Participação Popular e Cidadã: no dia 30 de 

junho ocorre a Audiência Pública Regional da Participação Popular e Cidadã, e, para tal, a 

diretoria do Codevat se reuniu previamente para conhecer as áreas do Plano Plurianual e 

definir proposições de possíveis diretrizes para o processo na região. As vinte e três áreas 

apresentadas no PPA serão a base da discussão e desta serão definidas dez áreas onde 

serão encaminhados os projetos. Ainda, como não há tempo hábil para fazermos, após o 

dia 30/06, assembleias municipais, faremos assembleias microrregionais. Serão divididas 

seis microrregiões e organizadas as assembleias. Como sugestão da diretoria as áreas 

prioritárias  para  o  Vale  do  Taquari  podem  ser  educação;  saúde;  segurança;  ciência, 

inovação e desenvolvimento  tecnológico;  agricultura,  pecuária  e  agronegócio;  turismo; 

meio-ambiente;  habitação  e  saneamento;  trabalho  e  desenvolvimento  social;  micro  e 

pequenas  empresas  e  economia  solidária.  Além disso,  após  discussões,  será  levado 

como sugestão de que a diretriz básica do processo seja a mesma do ano passado, que, 

40%  dos  recursos  recebidos  pela  região  sejam  destinados  para  educação,  saúde  e 

segurança e 60% para outros projetos. Ainda, considerando a necessidade de formação 

da comissão regional, caso não hajam candidatos, será sugerido de que a comissão seja 

formada por membros do PPA, Codevat, Amvat,  Avat e Coordenação Regional. Todas 

essas são sugestões, que a diretoria irá levar para a reunião e para a discussão com o 

grande grupo. Não havendo necessidade de intervenção, esta não ocorrerá. Não tendo 

nada  mais  a  constar,  lavro  a  presente  ata  que  será  assinada  pelo  presidente  do 

CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 29 de junho de 2011.


