
ATA 02/2000 - ASSEMBLÉIA GERAL REGIONAL ORDINÁRIA

Ao trinta dias do mês de agosto de 2000, às 17h30min, no Salão de Atos da UNIVATES, 

em  Lajeado,  aconteceu  Assembléia  Geral  Regional  Ordinária  do  Conselho  de 

Desenvolvimento  do  Vale  do  Taquari  -  CODEVAT,  com  a  presença  dos  membros 

conforme lista em anexo. A pauta foi composta pelos seguintes itens: Item 01) Leitura da 

Ata  e  Comunicação: após  ter  sido  lida  a  ata  da  Assembléia  anterior,  a  mesma foi 

aprovada  pela  maioria  dos  presentes,  com quatro  abstenções.  Item 02)  Relato  das 

Atividades:  a)  Relato  das  atividades  da  Diretoria  Executiva: o  Tesoureiro  do 

CODEVAT, Emilson Bitencourt, fez um demonstrativo financeiro das receitas e gastos do 

CODEVAT  de  janeiro  a  julho  deste  ano,  conforme  anexo  01. b)  Relato  da 

reestruturação das Comissões Setoriais: o presidente do CODEVAT, Dinizar Becker, 

apresentou e convidou os coordenadores das comissões setoriais para fazerem um breve 

relato  de como estava o andamento da reestruturação das comissões,  e,  além disso, 

solicitou que apresentassem as novas metas de trabalho. As comissões presentes foram: 

A)  Educação  -  Coordenadoras:  Rosali  W.  Mantelli  e  Sônia  Schneider;  Vice-

Coordenadora: Elóidi Conzatti; e Relatora Cleiva Bender. A Sr. Rosali fez um breve relato  

do que foi feito e qual as próximas atividades a serem realizadas, conforme anexo 2.1. B)  

Agricultura:  o  Sr.  Antônio  Schini  comentou  que  a  comissão  ainda  não  havia  uma 

coordenação, porém ela havia sido divida em 5 subcomissões, 3 delas já organizadas, 

que  possuem,  cada  uma,  um coordenador:  Agroindústria  -  Coordenador  Nilo  Cortez, 

Dejeto Suínos - Coordenador José Calvi,  Leite - Coordenador Rugath Dalferth, e além 

disso,  estão sendo organizadas as  subcomissões da Erva Mate e Fruticultura.  Ainda 

ressaltou  que  apesar  da  divisão  o  andamento  dos  trabalhos  estava  bom,  com boa 

participação  de  público  nas  reuniões,  anexo  2.2.  C)  Ciência  e  Tecnologia:  

Coordenadora : Cleusa Becchi; Vice-Coordenador: André Araújo; e Relatora: Angelice F. 

Zamboni. A Sr. Cleusa fez um breve relato das atividades, anexo 2.3. Após o Sr. Paulo 

Steiner ainda fez um comentário sobre a proveitosa interação das comissões setoriais. D) 

Segurança: Coordenador: Roberto Kunrath; Vice-Coordenador: André Kieling; e Relator:  

Capitão Luís M. Maya. O Capitão Maya expôs que a comissão não havia se reunido no 

período, porém ressaltou que estavam ocorrendo outros trabalhos sobre a questão na 

região, nos quais estava participando. E) Saúde: não houve nenhuma retomada. F) Meio 

Ambiente: Coordenador:  João Ângelo Lermen; Vice-Coordenador:  Antônio Mallmann e 



Júlio  Salecker  e  Relator:  Diamantino  João Fassina.  Em função  da comissão ter  sido 

definida apenas nesta data, o Sr. João Lermen comentou da possibilidade dos trabalhos  

se realizariam em parceria  ao CONDIMA. G) Assistência  Social:  não houve nenhuma 

retomada das atividades. H) Turismo: o Sr. Dinizar comentou que não havia sido feito  

nenhuma  atividade,  mas  estavam  sendo  mantidos  contatos  com  a  Diretoria  da 

AMTURVALES, com o objetivo de se fazer uma parceria. I) Cultura: Coordenador: Edson 

Kober. Este fez um relato dos contatos mantidos para a retomada das atividades. J) Infra-

estrutura: não houve nenhuma retomada e L) Indústria e Comércio: não houve nenhuma 

retomada. c) Relato das Assembléias Públicas Municipais e das Plenárias Regionais 

do  Orçamento  Participativo: o  Presidente  do  CODEVAT  comentou  que  a  Diretoria 

Executiva havia se repartido e participado de algumas assembléias. Após o Sr. Gilson 

Grüginschi, coordenador das assembléias, fez um relato, conforme anexo 03. Também os 

representantes  dos  Conselhos  de  Desenvolvimento  Municipal  -  CDM’s  manifestaram 

suas participações. d) Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional: Foi feito um 

relato  das  atividades  e  das  dificuldades  do  Fórum Democrático  de  Desenvolvimento  

Regional. O Vice-Presidente, Sr. Paulo Steiner, também fez um relato sobre a reunião  

com a Comissão Especial  para  o  Desenvolvimento  Regional,  realizada  no dia  24  de 

agosto último, onde criou-se uma Comissão encarregada a dar continuidade à discussão 

sobre a Agência de Desenvolvimento, ficando uma reunião da comissão agendada para o 

dia  31,  próximo.   Item 03)  Licenciamento  do  Presidente: o  Presidente,  Dinizar  F. 

Becker, solicitou sua licença do cargo, no período de 01 de outubro de 2000 até 31 de  

março de 2001, em função de sua saída para estudos de pós-doutoramento em Portugal.  

Após alguns esclarecimentos, a licença foi  aprovada pela unanimidade dos presentes.  

Item 04) Seminário ”Os Políticos e as Políticas Regionais de Desenvolvimento” : a 

Diretoria Executiva expôs aos membros da Assembléia a idéia de organizar um seminário  

com os novos eleitos municipais,  com o objetivo de apresentar o que é o CODEVAT,  

quais os seus objetivos e como estes poderão se  integrar no contexto da região. Após 

discussão  os  membros  acharam  interessante  a  idéia,  sendo  que  o  mesmo  ficou 

programado  para  a  segunda  semana  de  novembro.  Item  05)  Assuntos  Diversos:  o 

presidente  do  CODEVAT  expôs  a  necessidade  da  participação  de  alguém  como 

Conselheiro no Orçamento Participativo, representando o CODEVAT, em função do não 

possibilidade do Sr. Claidir de Paoli, por motivos profissionais. Ninguém se manifestou. A  

diretoria  chamou para  si  a  responsabilidade  para  a  condição,  tendo  sido  indicado  a 

posteriori  o  Sr.  Ernani  Schneider,  integrante  da  Diretoria  Executiva  do  Conselho  de 



Desenvolvimento Municipal de Imigrante. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente 

Ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 


