
ATA 10 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

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

esteve reunida, na sala 505/09, a Diretoria do CODEVAT, para tratar de pauta conforme 

convocação  05/2009.  Estiveram  presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças 

específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 

1) Consulta Popular 2009/2010 - resultados: como aspectos positivos foram levantados 

a  surpreendente  credibilidade  do  processo  vinculada  ao  trabalho  da  Secretaria  de 

Relações Institucionais e ao Secretário  Celso Bernardi;  a  disponibilidade e o trabalho 

articulado  dos  prefeitos  municipais.  Como  aspectos  negativos  foram  salientados:  a 

disputa dos serviços do Estado (educação, segurança) com projetos de desenvolvimento 

para  a  região;  a  necessidade  de  maior  divulgação  para  a  comunidade  em geral;  os 

valores das listas de prioridades acima dos valores de mercado. A diretoria do CODEVAT 

irá discutir com maior profundidade o assunto para fazer diferentes proposições sobre o 

tema para o ano de 2010. 2) Avaliação de Projetos encaminhados via Pró-COREDES 
2008/2009: no ano de 2008 foram aprovados em Consulta Popular pesquisas segundo as 

linhas que seguem: “Pesquisas em sistemas produtivos de alimentos, com ênfase em 

gestão e meio ambiente” - valor R$ 100.000,00 e “Pesquisas em sistemas produtivos de 

alimentos,  com  ênfase  em  controle  de  qualidade  e  segurança  alimentar”  -  valor  R$ 

40.000,00. Nestas condições, considerando as entidades de pesquisa regionais, poderiam 

ter encaminhado projetos para o Edital Fapergs: a Univates, a Uergs e a Fepagro. Foram 

encaminhados  projetos  pela  Univates  e  pela  Uergs  e  aprovados  pela  presidência  do 

CODEVAT e comunicado nesta reunião de diretoria. Os projetos são os que seguem: A 

cadeia produtiva do leite e os fatores que concorrem para a construção e consolidação de 

uma marca (Univates); Avaliação eletroquímica e degradação fotoquímica de pesticidas 

em matrizes alimentícias (Univates); Capacidade de controle de tetraniquídeos na cultura 

do morango com a utilização de ácaros fitoseídeos (Univates); Avaliação de geração de 

biogás a partir  de dejetos oriundos da atividade agrícola com a utilização de glicerina 

residual  como  co-substrato  (Univates);  Zoneamento  ecológico-econômico  –  ZEE para 



sistemas orgânicos de produção agropecuária o Vale do Taquari (Univates); Verificação 

da qualidade dos queijos produzidos em agroindústrias no município  de Encantado e 

utilização de própolis como adjuvante na conservação de queijos (Uergs). 3) Relato dos 
trabalhos  do  Planejamento  Estratégico: a  assessora  Cíntia  Agostini  relatou  o 

andamento dos trabalhos, os encontros semanais do grupo e a intenção de no final do 

mês de setembro fazer um grande encontro regional para discutir o diagnóstico e definir  

os referenciais estratégicos e as matrizes FOFAS setoriais. Um relatório preliminar será 

apresentado na reunião da AMVAT no dia 23/09/09, quando da vinda do Secretário Márcio 

Biolchi - SEDAI.  4) Assembléia do CODEVAT no mês de setembro/09: em setembro 

deverá ocorrer a Assembléia Ordinária do CODEVAT. Além da pauta do planejamento 

estratégico regional,  nesta  deverá ser  eleita  a nova diretoria  do Conselho.  A diretoria 

decidiu reunir o grupo na primeira semana de setembro para tratar do referido assunto. 5) 
Assuntos Gerais: Foi apresentado para a diretoria do Conselho uma proposta de Projeto 

de Lei de Iniciativa Popular para exploração da infraestrutura rodoviária e cobrança de 

pedágios nas rodovias estaduais. Por decisão dos COREDES no início do ano foi definido 

que cada região fizesse uma parte do abaixo assinado para encaminhamento do referido 

projeto de Lei, coletando 3.000 assinaturas. Nestas condições, os membros da diretoria 

do CODEVAT receberão os documentos para avaliar e na primeira semana de setembro 

irão se reunir para tratar do referido assunto e decidir a posição da região. Proposições de 

encaminhamentos  regionais  trazidas  pelo  Secretário  Executivo  Carlos  Martini,  a 

possibilidade de um projeto regional do Pronasci; a ampliação do efetivo do Corpo de 

Bombeiros;  um  escritório  da  Polícia  Federal,  como  parte  do  processo  encaminhado 

regionalmente; a possibilidade de uma Junta Comercial com caráter regional. Além disso, 

o presidente do CODEVAT, citou que está se iniciando os encaminhamentos para trazer 

para o Vale do Taquari um escritório da EMBRAPA. Não tendo nada mais a constar, lavro 

a  presente  ata  que  será  assinada  pelo  presidente  do  CODEVAT,  Ney  José  Lazzari. 

Lajeado, 24 de agosto de 2009.

Ney José Lazzari     

Presidente do CODEVAT


