
Oficio 002/CODEVAT    Vale do Taquari (RS), 02 de fevereiro de 2016

Caro Senhor/Representante de entidades regionais

O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, em seu estatuto, tem a previsão das
seguintes  instâncias  de  articulação  do  desenvolvimento  regional:  ASSEMBLEIA  GERAL,
CONSELHO  DE  REPRESENTANTES,  DIRETORIA  E  CONSELHO  FISCAL  e  COMISSÕES
SETORIAIS. 

A Diretoria Executiva e Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral Regional que irá
ocorrer em março deste ano, em data a ser marcada posteriormente; e, as Comissões Setoriais
são definidas e compostas por indicação de todos os membros. No entanto, importante instância
de discussão estratégica  a  ser  referendada na Assembleia  Geral  Regional  é  o  Conselho de
Representantes.

Ao Conselho de Representantes cabe, segundo o art. 24 do Estatuto: formular as diretrizes
para  o  desenvolvimento  regional;  promover  a  articulação  e  a  integração  regional  entre  a
sociedade civil  organizada e os órgãos governamentais;  promover a articulação do CODEVAT
com  órgãos  do  Governo  Estadual  e  Federal  com  vistas  a  integrar  as  respectivas  ações
desenvolvidas na região; elaborar o regimento interno do CODEVAT e as propostas regionais.

Para  tanto,  nosso Conselho deve ser  indicado e eleito  na mesma Assembleia  de
março. Segundo o Estatuto, o Conselho de Representantes é formado (art. 22):

 como membros natos, os deputados estaduais e federais com domicílio na região;

 os membros da Diretoria Executiva;

 Um prefeito Municipal;

 Um presidente de Câmara de Vereadores;

 Um Reitor de Instituição de Ensino Superior e um representante legal de mantenedora;

 Um representante de entidade sindical patronal;

 Um representante de entidade sindical laboral;

 Um representante de segmento organizado da sociedade civil.

Assim, solicitamos que sua entidade indique representante para o referido Conselho
de Representantes do CODEVAT até o dia 05 de março do corrente ano.

Essa indicação deverá ser referendada na Assembleia Ordinária a ser agenda para o mês
de março. Caso havendo mais de uma indicação para cada vaga, haverá eleição do grupo a
compor o Conselho de Representantes.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Atenciosamente

Cíntia Agostini       

Presidente do CODEVAT
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