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Vale do Taquari (RS), 21 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Os Conselhos Municipais  de Desenvolvimento – COMUDES,  instituídos
em nosso Estado a partir do ano de 2003, são instrumentos fundamentais às discussões
no  âmbito  do  município,  voltadas  ao  seu  próprio  desenvolvimento,  à  diminuição  das
desigualdades  locais,  a  um  planejamento  estratégico  de  médio  e  longo  prazo  e  à
otimização das ações dos diversos conselhos existentes no local. 

Nestas  condições,  nosso  esforço  é  para  reativarmos  o  trabalho  dos
Comudes em todos os municípios do Vale do Taquari, não somente para estes exercerem
função durante a Consulta Popular, mas para serem Conselhos que ajudem a pensar e
discutir o desenvolvimento local.

Vários  dos  nossos  municípios  já  possuem  o  Comude  formalmente
constituído,  no entanto,  alguns ainda precisam encaminhar o referido assunto junto à
sociedade  local.  Assim,  encaminhamos  um  material  que  denominamos  de  “KIT
COMUDE”.  São algumas sugestões que auxiliam na elaboração de um Projeto de Lei
Municipal, Estatuto, Ata de Fundação, criando o Conselho Municipal de Desenvolvimento
– COMUDE, de sua cidade. 

Nestas  condições,  solicitamos  ao  senhor  prefeito  auxílio  em  dois
aspectos fundamentais, para a revitalização dos Comudes do Vale do Taquari:

− verificar se em seu município o referido está formalmente constituído, e, em
caso negativo, liderar um grupo para que isso ocorra;

− e, na sequencia, estimular para que seja eleita nova diretoria;
Iremos necessitar da composição da nova diretoria já para o processo de

Participação  Popular  e  Cidadã  que  se  inicia  em  abril.  Nestas  condições,  logo  que
houverem as informações da formalização e eleição da diretoria  do Comude em sua
cidade, solicitamos nos informar.

Agradecemos e nos colocamos a disposição.

Atenciosamente

       Ney José Lazzari      
Presidente do CODEVAT
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