
ATA 01/97 - CONSELHO DE REPRESENTANTES

Aos  dez  dias  do  mês  de  dezembro  de  1997,  às  15  horas,  na  sala  216  da 

UNIVATES/FATES,  reuniu-se  o  CONSELHO  DE  REPRESENTANTES  DO 

CODEVAT, conforme lista de presença em anexo. Após os esclarecimentos iniciais 

e comprimentos, o Senhor Presidente leu o Edital de Convocação, cópia em anexo. 

Como fazia muito tempo que o Conselho de Representantes não reunia-se, devido  

as  dificuldades  de  sua  mobilização  e  constituição  não  houve  leitura  de  ata,  

marcando  essa  reunião  um  reinício  das  atividades  desse  nível  decisório  do 

CODEVAT.  Em  seguida,  passou-se  de  imediato  a  pauta  dos  trabalhos.  1  - 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 - Apresentado de forma comentada e ao 

mesmo tempo discutida, o relatório ocupou boa parte da reunião, sendo, ao final,  

aprovado   na  íntegra,  conforme  cópia  em anexo.  Com um adendo,  que  essas 

discussões  deveriam  ser  realizadas  trimestralmente,  criando  espaço  para  a 

participação,  com  seus  relatórios,  das  diversas  comissões  e  comitês.  Essa 

recomendação foi  aprovada pelo  plenário,  ficando em aberto  a metodologia  e o 

tempo necessário  para  se viabilizar  esse tipo  de discussões.  2  -  ORÇAMENTO 

98/99 - Após um relato completo da experiência desse exercício participativo feito  

em 1997, bem como, de sua crítica, verificando os prós e os contras, o plenário  

decidiu avançar na formulação das nossas demandas junto ao Governo do Estado.  

Além  da  elaboração  técnica  das  nossas  propostas,  as  próximas  participações 

deverão  primar  por  uma  articulação  política  e  estratégica  muito  mais  ativa  e 

eficiente. Iniciando pela mobilização da região na formulação de estratégias para a 

apresentação  de suas demandas,  através  da definição  de prioridades  regionais. 

Continuando, pela articulação política regional para, incorporar suas demandas no 

orçamento, emendar o orçamento naquelas questões que não foram acolhidas pelo 

executivo e, principalmente, pressionar para que sejam executadas as demandas 

acolhidas. Enfim, a principal decisão que foi tomada reveste-se da necessidade de 

uma  maior  articulação  e  ação  política  dos  diversos  agentes  regionais  de 

desenvolvimento.  3  -  REORGANIZAÇÃO DOS COMITÊS DE GERENCIAMENTO 

DOS  PROJETOS  ESTRATÉGICOS  -  Após  um  longo  relato  e  discussão  do 

andamento  dos  trabalhos  dos  Comitês  de  Gerenciamento  foram  aprovados  os 

seguintes  encaminhamentos:  para  Coordenar  os  trabalhos  do  Comitê  de 
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Comunicação foi indicado o Vice-Presidente do CODEVAT Senhor Rogério Vilibaldo 

Wink;  para retomar os trabalhos da Comissão Tecnológica e de seus cinco Comitês 

foi  escolhido  o  Senhor  Joel  Araújo;  para  reanimar  os  trabalhos  do  Comitê  de 

Gerenciamento  da  Regionalização  da  Saúde  foram escolhidos  o  Presidente  do 

Conselho Senhor Dinizar Fermiano Becker e o Presidente do Sindisaúde  Senhor  

Antônio Ferreira. Ficou, ainda, determinado que o Executivo do CODEVAT retomará 

os trabalhos do Comitê de Gerenciamento da INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS DE 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.  Dois  outros  Comitês  (NOVOS NEGÓCIOS E 

NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO)  ficam no  aguardo  de um momento 

mais adequado para serem dinamizados, por falta de condições. 4 - O VALE DO 

TAQUARI E AS ELEIÇÕES DE 1998 - Das discussões sobre esse ponto da pauta 

aflorou duas indicações aprovadas pelos presentes: primeira, que a Executiva do 

CODEVAT acrescida de mais um representante de cada um dos principais setores 

sociais  componentes  do  CODEVAT  (Empresários,  Trabalhadores,  Prefeitos), 

organizará debates públicos com os candidatos da Região do Vale do Taquari,  à 

Assembléia Legislativa e Câmara Federal. Nesses debates, a pauta deverá ser os 

desejos,  as  idéias,  as  potencialidades,  as  possibilidades  e  as oportunidades  de 

desenvolvimento do Vale do Taquari.  Num segundo plano e subsidiariamente os 

debates  versarão  sobre  as  necessidades,  os  interesses,  os  problemas,  as 

dificuldades e as ameaças ao desenvolvimento do Vale. O objetivo básico dessas 

discussões  será  comprometer  o  Candidato  com o  Vale  do  Taquari;  segundo,  a 

mesma Comissão ficou encarregada de organizar  debates com os Candidatos, a 

Governador e ao Senado. Sempre, com o objetivo de pautar as questões regionais,  

buscando comprometer os candidatos. Nada mais havendo a tratar encerou-se a 

reunião. Ata que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.    
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