
 
 
 
 
 

 
ATA 07/2010 – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CO DEVAT 

 
No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dez, às dezesseis horas e trinta minutos, 
estiveram reunidos, no auditório do prédio 07 da Univates, os membros da Assembléia do 
CODEVAT, conforme lista de presenças específica. Nestas condições procedeu-se a reunião 
com os itens de pauta que seguem: 1) Apresentação do Planejamento Estratégico 
Regional: foi apresentado aos membros da Assembléia, através de uma breve explanação, 
os objetivos, os membros que participaram e as etapas do planejamento estratégico. Todos 
que estiveram presente receberam um CD contendo o documento completo e um panfleto 
com o resumo dos referenciais estratégicos e os projetos definidos regionalmente. Qualquer 
um que quiser o documento em formato possível de edição poderá entrar em contato com o 
CODEVAT que irá recebê-lo. Na discussão acerca dos projetos foi salientado de que estes 
foram construídos de forma abrangente e que a partir da formação das comissões setoriais 
poderão ser melhor trabalhados. Além disso, o documento é mérito da região, ou seja, trata-
se de um planejamento construído regionalmente, a partir das especificidades regionais e por 
representantes da região. 2) Estruturação das Comissões Setoriais:  após a apresentação 
do Planejamento foram propostas, pela Diretoria, seis comissões setoriais conforme segue: 
uma comissão setorial para tratar do tema do Agronegócio, formada por um grupo que já é do 
Repensando Agro (a partir de agora denominado Programa de Desenvolvimento Agropecuário 
do Vale do Taquari); a comissão setorial 2 chamada de Desenvolvimento de Novas Cadeias 
Produtivas e Inovação Tecnológica, que atenderá os macroobjetivos Novas Cadeias 
Produtivas, Inovação Tecnológica e Turismo; a comissão setorial 3 irá tratar da Gestão 
Estrutural, atendendo a todos os macroobjetivos desta área, com exceção de parte do 
macroobjetivo 2 (saneamento), ou seja, ficará com tecnologia da informação, energia, 
questões ambientais, logística, habitações populares; a comissão setorial 4 tratará da 
segurança; a comissão setorial 5 ficará com os temas da saúde, saneamento, dependência 
química; a comissão setorial 6 será responsável por questões acerca da educação e 
assistência social. Aberta a discussão mais uma comissão foi proposta, a comissão 7 para 
tratar do tema ambiental, assim, o item 2.3 ficará a cargo desta comissão. Durante a 
discussão das comissões, foram repassados aos membros presentes listas para que se 
inscrevessem nas comissões que interessavam e como sugestão foram indicados nomes 
para que sejam os responsáveis provisórios pelas comissões. Na comissão 1 o responsável é 
o senhor Paulo Steiner, na comissão 2 é a Amturvales, na comissão 3 é o senhor Milton 
Radaelli, na comissão 4 é o senhor Ito Lanius, as comissões 5 e 6 não tiveram responsáveis 
indicados ou nominados, na comissão 7 é o senhor Paulo Rodrigues. Ainda, como sugestão, 
as comissões poderão se reunir uma primeira vez no ano de 2010 e continuar com seus 
trabalhos em 2011. Na primeira reunião e em contato com os responsáveis provisórios serão 
feitos convites para outras entidades fazerem parte dos grupos e se engajarem nas 
comissões setoriais. 3) Assuntos Gerais:  foi informado aos membros da Assembléia do 
CODEVAT que a bancada gaúcha está trabalhando em prol da duplicação de toda a BR 386, 
em toda a extensão. É um trabalho de encaminhamento que se inicia agora e que tem apoio 
de todos os deputados federais do Estado do Rio Grande do Sul. Não tendo nada mais a 
constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José 
Lazzari. Lajeado, 07 de dezembro de 2010. 
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