
ATA 06/2011 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta  

minutos,  estiveram reunidos,  na  sala  505 do prédio  09  da Univates,  os  membros da 

Diretoria  do  CODEVAT,  conforme  lista  de  presenças  específica.  Nestas  condições 

procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Resultados e Avaliação da 
Consulta  Popular:  a diretoria  discutiu  os  resultados da Consulta  Popular  2011/2012, 

compartilhou a avaliação feita pelos Comudes e enviada para a Comissão Estadual da 

Consulta  Popular  e,  ao  final  da  análise,  considerou  o  processo  positivo.  Reitera  a 

necessidade de iniciar, ainda em 2011, a discussão da Consulta Popular 2012/2013.  2) 
Andamento das Comissões Setoriais: a Secretaria Executiva relatou o andamento das 

Comissões  Setoriais  e,  ao  final  do  relato,  decidiu-se  fazer  reunião  de  avaliação  e 

proposições, com os coordenadores das Comissões e Diretoria do CODEVAT. A mesma 

irá ocorrer em outubro corrente. 3) Convênio Galícia/Codevat: a Secretaria relatou aos 

membros da Diretoria as proposições e encaminhamentos dados pela Comissão Setorial  

Programa  de  Desenvolvimento  Agropecuário,  conforme  memórias  específicas. 

Considerando que o Convênio será extinto no próximo ano e que as obrigações referidas 

não foram cumpridas por ambas as partes, a comissão sugeriu à Diretoria que deixe o  

Convênio expirar sem mais atuar, ou seja, que se deixe extinguir. A Diretoria concorda 

com  o  encaminhamento  e  reforça  de  que  esse  não  é  o  papel  do  CODEVAT, 

principalmente levando-se em conta os vínculos comerciais existentes. Sugere ainda, que 

o Codevat deva agir politicamente, apoiando o credenciamento do laboratório do leite. 4) 
Encontro Anual dos COREDES: entre os dias 29 e 30 de setembro ocorre, em Pelotas, 

o Encontro Anual dos COREDES. Havendo impossibilidade da Diretoria se fazer presente, 

a  Secretária  Executiva  Cíntia  Agostini,  representará  o  CODEVAT.  As  indicações  da 

Diretoria  é  de  que  se  discuta  os  papéis  dos  COREDES  e  sua  atuação  política-

institucional.  5) Eleição do CODEVAT: ao longo dos mandatos, as eleições do Codevat 

ocorreram  em  meses  que  fizeram  com  que  se  postergassem  os  períodos  eleitorais, 

deixando descoberto o Estatuto Social  do Codevat.  Neste,  é  previsto  as eleições em 



março,  durante  Assembleia  Ordinária.  Assim,  considerando  o  Ofício  084,  de  15  de 

dezembro de 2009, onde a Diretoria se compromete com o Tabelionato em cumprir o  

Estatuto, as eleições que estariam previstas para outubro de 2011, irão ocorrer em março 

de  2012.  6)  Comemoração  dos  20  anos  do  CODEVAT: em  novembro  de  2011 

comemoram-se 20 anos do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari  e  para 

marcar essa data, a Diretoria sugere um rodada de palestras com o tema planejamento.  

Todos ficaram de pensar nomes e a possível dinâmica desta(s) palestra(s).  Não tendo 

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

CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 27 de setembro de 2011.


