
ATA 03 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, 

esteve reunida, na sala 403/09, a Diretoria do CODEVAT, para tratar de pauta conforme 

convocação  enviada  em  vinte  e  dois  de  abril  do  corrente.  Estiveram  presentes  os 

membros  conforme  lista  de  presenças  específica.  Nestas  condições  procedeu-se  a 

reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Definição de proposta da diretoria para 
a quota de 25% das pendências para orçamento de 2009: seguindo o mesmo princípio 

dos anos anteriores, decidiu-se que a cotização dos 25% sejam divididas em educação, 

saúde,  segurança e projetos estruturantes,  de forma proporcional,  além deste critério, 

buscou-se  disponibilizar  as  prioridades  nos  projetos  que  estavam  completamente 

pendentes,  que  não  havia  nenhum  tipo  de  encaminhamento,  como  empenho  ou 

liquidação. O valor disponível neste ano para o Vale do Taquari é de R$ 2.527.380,50. Em 

ofício 023/2009, será enviado ao Secretário de Relações Institucionais Celso Bernardi,  

valor de R$ 2.983.759,31 em priorizações. 2) Minuta do decreto da Consulta Popular 
2009/2010:  aos membros da diretoria foi repassado todos os documentos pertinentes a 

Consulta Popular 2009/2010, minuta de Decreto, a ser assinada no dia 06/05/09 pela 

Governadora  do  Estado,  cronograma  da  Consulta  e  data  prevista  da  Assembléia 

preparatória  no  Vale  do Taquari,  a  ser  realizada em 09/06/09.  Foi  salientado a baixa 

votação  no  Vale  do  Taquari  comparativamente  a  outras  regiões  do  Estado  e  a 

necessidade de um esforço regional para melhorar a referida votação no ano de 2009. A 

diretoria  decidiu  fazer  uma  próxima  reunião  no  dia  13/05/09,  para  tratar  da  primeira 

Assembléia a ser realizada em fins de maio do corrente para preparação à Assembléia 

Regional  de  09  de  junho.  3)  Planejamento  estratégico  regional  -  definição  da 
Comissão  e  encaminhamentos: os  membros  da  diretoria  receberam  material 

apresentado com proposição da metodologia e cronograma do Planejamento Estratégico. 

De forma sucinta, a metodologia proposta é a que segue: 1. Efetivar diagnóstico baseado 



em dados secundários e primários locais/regionais (As fontes dos dados serão indicadas 

pelo grupo técnico e todos irão utilizar as mesmas para efeito de comparação); 2. Análise 

conforme as  macrovisões  propostas:  Aspectos  físico-naturais,  Aspectos  demográficos, 

Gestão Estrutural, Gestão Econômica, Gestão Social, Gestão Institucional; 3. Matriz FOFA 

regional a partir da análise das macrovisões; 4. Detalhamento dos projetos estruturantes. 

O planejamento estará terminado em dezembro de 2009, para tanto, seguirá o seguinte  

cronograma: 1.  Diagnóstico – maio/09 (reuniões microrregionais – maio e junho/09); 2. 

Análise  –  junho  e  julho/09;  3.  Matriz  FOFA –  agosto/09;  4.  Projetos  Estruturantes  – 

setembro, outubro e novembro/09; 5.  Impressão do Planejamento – dezembro/09. Será 

formada  uma  Comissão  no  dia  13  de  maio,  para  Controle  e  Acompanhamento  do 

processo  de  Planejamento  Estratégico,  composta  por:  2  membros  da  Diretoria  do 

CODEVAT, 2 representantes de COMUDES, 2 representantes de Entidades regionais, 2  

representantes da Univates, Assessora do CODEVAT, Secretário Executivo do CODEVAT. 

Além  da  Comissão,  haverá  um  Grupo  Técnico,  responsável  pela  divulgação  da 

metodologia,  pelas reuniões nas microrregiões, pelas entrevistas e sistematização das 

informações, formado por: Assessoria do CODEVAT, Secretaria Executiva, membros da 

Diretoria e 3 professores da Univates. Ainda, é necessário a contratação de estagiário 

para digitação dos dados e horas de funcionários da Univates para acompanhamento das 

entrevistas.  Todas  essas sugestões serão levadas  à  reitoria  da  Univates  e  entidades 

representadas pelos membros da Diretoria para encaminhamentos e indicações.  4) 2° 
Encontro Anual  dos Comudes previsto para  2°  semestre de 2009:  anunciado em 

reunião  que  irá  ocorrer,  no  segundo  semestre  do  corrente  ano,  o  2°  Encontro  dos 

COMUDES do Estado do RS.  Assuntos gerais:  O presidente do CODEVAT sugeriu à 

diretoria pensar na possibilidade de levar adiante, como proposta da diretoria na Consulta  

Popular,  um Plano  Diretor  do  Vale  do  Taquari.  Além deste,  os  membros  da  diretoria  

enfatizaram a necessidade de existência de uma estrutura, patrocinada pelas entidades 

regionais ou independente, que seja um balcão de projetos para o Vale do Taquari. O 

assunto será novamente tratado pela diretoria, para dar os devidos encaminhamentos. 

Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente 

do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 04 de maio de 2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


