
ATA 02/01 - REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e um, na sal trezentos e doze do Prédio  

um  da  UNIVATES,  o  Presidente  Ney  José  Lazzari  iniciou  a  reunião  destacando  a 

importância do CODEVAT e as possibilidades de contribuir para o desenvolvimento regional.  

Para isso é fundamental estar articulado com todas as forças que tem o mesmo objetivo.  

Neste aspecto, entende que a UNIVATES, onde é Reitor, pode manter boa sintonia. Para 

exemplificar citou um projeto da UNIVATES que é implantar cursos técnicos em municípios 

da região. Estes funicionariam num determinado município até atender a demanda quando 

poderia se transferir para outro município. É importante que uma proposta como esta seja  

discutida pelo CODEVAT. O secretário-executivo Paulo Steiner informou que participou na 

16ª Coordenadoria Regional da Saúde da reunião da Comissão constituída pela AMVAT e 

16ª  CRS  para  discutir  um Plano  Regional  de  atendimento  a  saúde.  Sendo  a  primeira  

reunião,  os  assuntos  ficaram mais  na  generalidade  não  chegando  a  nenhuma proposta 

efetiva.  O  secretário-executivo  também apresentou  o  calendário  de  eventos  do  Fórum 

Democrático,  coordenado  pela  Assembléia  Legislativa  do  Estado,  onde  o  Fórum  dos 

Coredes é um dos parceiros. O primeiro evento marcado para a região deve tratar sobre  

“Desigualdades Regionais”. A data prevista é o dia 14 de setembro, com início às 19 horas.  

O professor Ney J. Lazzari sugeriu que o mesmo se realizasse na UNIVATES  e para tanto 

disponibilizou o auditório do Prédio 7. O Presidente informou também sobre a importância 

de reorganizar as comissões setoriais do CODEVAT, uma vez que fazem parte da estrutura  

do  Conselho  e  historicamente  prestaram  grandes  contribuições  para  o  diagnóstico  e  

formulação do Plano Estratégico de Desenvolvimento. Também pediu que os integrantes da 

Diretoria se pronunciassem sobre o representante do CODEVAT junto ao Conselho Superior  

Acadêmico e Administrativo da UNIVATES. Na opinião da Diretoria, se o Sr. Rogério Winck 

que já representa se dispuser a continuar representando o CODEVAT, que seja aprovado 

seu nome. Quanto ao pedido do Jornal  Opinião, de Encantado, que o CODEVAT fizesse 

uma homenagem ao jornal pelo seu aniversário com matéria paga, a Diretoria não aprovou.  

Não  havendo  outros  assuntos  para  tratar,  lavro  a  presente  ata  que  será  devidamente 

assinada.

        Ney José Lazzari Gilmar Borscheid

    Presidente       Secretário


