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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dois, às dezessete  horas, na sala  
trezentos  e  vinte  e  cinco  do  Prédio  1  da  UNIVATES,  reuniu-se  a  diretoria  do 
CODEVAT com a participação do Presidente Ney José Lazzari, do Secretário Gilmar 
Borscheid,  do  Segundo-Tesoureiro,  Zeferino  Genésio  Chielli  e  da  Secretaria  –
Executiva , Paulo Steiner e Ionice dos Santos de Souza. O Presidente ao iniciar  a  
reunião deu conhecimento da pauta  com os assuntos a serem tratados e solicitou 
que a Secretaria-Executiva fizesse a leitura da ata da última reunião que foi aprovada 
por  todos  presentes.Na  seqüência  o  Presidente  fez  um  comentário  sobre  as 
atividades  do  CODEVAT  desde  a  última  reunião  da  diretoria  destacando  a 
organização das comissões setoriais que, em reuniões escolheram prioridades que, 
por sua vez, foram apresentadas à Assembléia iniciada no dia vinte e nove de agosto 
e concluída em onze de setembro  do corrente ano.Como uma das decisões da 
Assembléia  é  que sejam definidas três  prioridades como principais  bandeiras  do 
Vale, o Presidente sugeriu e foi aprovado a realização de um encontro com data a 
ser  marcada,  com os  coordenadores  das  comissões  setoriais  que,  em conjunto, 
relacionaram  em  torno  de  dez  prioridades  para  a  Assembléia  escolher  três  de 
concenso  regional.  Dando  continuidade  foi  analisada  a  situação  financeira  do 
CODEVAT onde aparcem o pagamento de pendências junto à UNIVATES e a HS 
Assessoria e Consultoria.Foi  informado também o pagamento de seis mil  reias à 
UNIVATES referente as despesas com aplicação de questionário para levantamento 
da produção leiteira da região e que foi aprovado na última Assembléia. A diretoria 
discutiu  e  aprovou  investimentos  na  Secretaria-Executiva  do  CODEVAT  que, 
necessita  de  um  computador,  impressora,  um  armário  de  duas  portas  e  uma 
escrivaninha.Com  relação  ao  pedido  da  Associação  dos  Vereadores  do  vale  do 
Taquari - AVAT, de instalar sua sede na mesma sala da AMVAT, CODEVAT e Banco 
da Terra. A diretoria não colocou objeção, ficando a decisão final para a UNIVATES.  
Quanto  a  indicação  de  um  representante  do  CODEVAT  junto  ao  Conselho  de 
Autoridade Portuária - CAP, por sugestão do Secretário Gilmar Borscheid seria 



convidado alguém que está ligado a negócios do Porto. Nos assuntos diversos ainda 
foi  aprovado  a  proposta  de  um  encontro  entre  a  diretoria  do  CODEVAT  e  o 
Coordenador  Regional  do  Orçamento  Participativo,  Gilson  Gruginskie,  atender  o 
jornal O Informativo que deseja uma entrevista com o Presidente Ney José Lazzari 
sobre as prioridades regionais e o novo Governo Estadual.Também foi aprovado o 
envio  de  ofício  à  Cleusa  Scapini  Becchi,  gestora  do  Pólo  de  Modernização 
Tecnológica do Vale do Taquari  -  PMT/VT com os cumprimentos da diretoria do 
CODEVAT à direção e equipe de trabalho pela conquista da Certificação ISO 9001. 
Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será devidamente assinada.

  Gilmar Borscheid Ney José Lazzari
         Secretário       Presidente


