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Aos vinte  e  três  dias  do mês de setembro de mil  novecentos  e  noventa  e  nove,  às 

18h30min.,  no  Salão  de  Atos  do  Colégio  Castelo  Branco,  em  Lajeado,  aconteceu 

Assembléia  Geral  Ordinária  do  Conselho  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  Taquari  - 

CODEVAT, com a presença dos membros em lista anexa. Antes de dar inicio a pauta da 

Assembléia,  o senhor Paulo Steiner  solicitou aos presentes um espaço para tratar da 

questão  ligada  ao  projeto  da  Central  de  Resíduos  Domicilares  do  Vale  do  Taquari,  

aprovado na Consulta Popular de 1998. Cedido o espaço, o coordenador do projeto fez 

um pequeno histórico e após esse relato definiu-se que o valor orçado será usado para  

fazer pesquisa nessa área e um plano diretor para encaminhar um projeto na área de 

resíduos  domiciliares.  Na  pauta  constava:  item  01 -  Discussão  e  decisão  sobre  os 

pedidos de prioridade para instalação de berçário industrial em Nova Brécia, o qual foi  

aprovado pela maioria, com apenas quatro votos contrários, e sete abstenções; item 02 - 

Papéis  e  funções  dos  CDMs,  do  qual  o  professor  Dinizar  Becker  comentou  sobre  a 

importância  das  organizações  serem participativas,  pois  serão  os  responsáveis  pelo 

orçamento e suas representações junto as comunidades; item 03 - Discussão e definição 

das diretrizes, objetivos e estratégias para a aprovação de sugestões e emendas, pelas  

Assembléias  dos  CDMs,  ao  projeto  de  Lei  Orçamentária  do  Estado.  Para  tanto  os 

senhores Claidir de Paoli e Adriano Strassburger expuseram alguns dados referentes a 

peça orçamentária de 2000. Paulo Steiner, fez um relato sobre a discussão do controle  

dos resíduos domésticos, do qual está orçado uma quantia insuficiente para a execução 

da mesma, mas da possibilidade da destinação desta verba para um estudo e projeto de 

viabilidade regional.  Também foi  comentado sobre a insuficiente  quantidade de verba 

destinada para qualquer projeto de tratamento de resíduos domésticos. A senhora Eva 

Bruch manifestou-se com relação as verbas para aquisição de livros para as bibliotecas  

escolares, sendo que a mesma deverá ser utilizada até o final deste ano, sob pena de 

perda;  item 04 -  Discussão e definição  das diretrizes,  objetivos  e estratégias  para  a 

aprovação de sugestões e emendas, pelas Assembléias dos CDMs, ao projeto de Lei  

Orçamentária do Estado: a sugestão, em anexo, proposta pela Diretoria do CODEVAT, 



foi  aprovada  pela  unanimidade  dos  presentes.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  lavro  a 

presente ata que será devidamente assinada. Lajeado, 23 de setembro de 1999.


