
ATA 12 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e nove, às catorze horas, esteve  

reunida, no auditório do pavilhão 4 da Construmóbil, a Diretoria do CODEVAT, juntamente 

com  a  AMVAT e  CIC  Regional,  para  tratar  de  temas  pertinentes  a  estas  entidades. 

Estiveram presentes os membros conforme lista de presenças específica. Nesta Reunião 

fez-se presente o Secretário de Estado Márcio Biolchi, Secretário de Desenvolvimento e 

dos Assuntos Internacionais. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de 

pauta  que  seguem:  1)  Apresentação  dos  dados  compilados  pelo  CODEVAT  no 
Planejamento Estratégico: foi efetuado uma apresentação por parte do CODEVAT, para 

o  Secretário  e  todos os  presentes,  dos dados da região,  principalmente  aqueles  que 

tangem demografia e indicadores econômicos. Os dados refletem a preocupação dessas 

entidades  na  promoção  do  desenvolvimento  regional.  Após  a  apresentação,  os 

comentários do grupo refletem a necessidade de aprofundar o tema e discutí-lo junto a 

comunidade do Vale do Taquari. 2) Audiência Pública do Orçamento 2010: foi entregue 

a todos os membros do CODEVAT, convite para participar da audiência pública que irá  

tratar do orçamento do Estado, que ocorrerá no dia 01° de outubro de 2009, na Câmara  

de Vereadores de Lajeado. O chamamento se dá em função da necessidade da região se 

articular para receber mais recursos no orçamento do Estado. Todos receberam por email,  

enviado pelo CODEVAT, a lista de investimentos por região, para análise. A facilidade de 

visualização do orçamento se dá em função deste estar regionalizado pelos COREDES. 

Como  proposição  para  o  grupo  sugerem-se  duas  emendas  encaminhadas  pelas 

entidades regionais: a primeira, que aumenta recursos dos acessos asfálticos, nesta será 

solicitado  o  apoio  dos  deputados  da  região  para  encaminhamentos;  a  segunda,  que 

aumenta os recursos para a Fapergs – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do  

RS. A Fapers solicitou orçamento de R$ 60.000.000,00 ao Governo do Estado, mas está 

previsto  somente  R$  10.000.000,00,  assim,  utilizando-se  da  prerrogativa  de 

encaminhamento via entidades, o CODEVAT, a AMVAT e a UNIVATES, com apoio da 

UNISC, AMVARP e COREDE Vale do Rio Pardo, irão encaminhar emenda para aumento 



dos recursos em pesquisa. Essa emenda, inclusive, será disponibilizada para que em 

outras  regiões  do  Estado  se  faça  os  mesmos  encaminhamentos.  3)  Indicação  de 
membro da AMVAT para participar da diretoria do CODEVAT: historicamente a AMVAT 

possui  a  vice-presidência  do  CODEVAT,  dando  condições  de  articulação  das  mais 

variadas entidades regionais. Como no mês de outubro ocorre a eleição da diretoria, os 

prefeitos  discutiram  a  indicação  de  um  de  seus  membros  para  participar,  assim,  foi 

definido, por aclamação, o nome do prefeito de Fazenda Vilanova José Luiz Cenci para 

ser vice-presidente na chapa que irá concorrer a eleição da diretoria do CODEVAT no mês 

de outubro do corrente ano. 3) Assuntos Gerais: Na Assembléia do CODEVAT no mês 

de outubro do corrente serão apresentados os dados do diagnóstico do Planejamento 

Estratégico Regional e definidos os grupos para participar da definição das matrizes FOFA 

e  referenciais  estratégicos  regionais.  Pretende-se  que  façam  parte  dos  grupos  de 

trabalho, duas pessoas de cada município da região.  Não tendo nada mais a constar, 

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

Lajeado, 28 de setembro de 2009.


