
ATA  DIRETORIA DO CODEVAT

Aos seis dias de dezembro de dois mil e um, as dezessete horas, na sala trezentos e doze 

do  prédio  um da  UNIVATES,  sob  a  presidência  do  Sr.  Ney  José  Lazzari,  reuniu-se  a 

Diretoria  do  CODEVAT,  contando  com  a  presença  dos  seguintes  integrantes:  Gilmar 

Borscheid e Gilmar Knopp. Após a leitura da ata, o presidente Ney José Lazzari solicitou  

que a secretaria-executiva informasse as providências tomadas a partir da reunião anterior.  

Os registros da secretaria-executiva referente ao principal assunto da reunião anterior, ou 

seja, enchentes do rio Taquari e seus afluentes, foram os seguintes: encontro na UNIVATES 

dos engenheiros José Luiz Fay Azambuja e Pedro Henrique Araújo Zimmer da CODESP – 

Companhia Docas do Estado de São Paulo, com a gestora do PMT-VT, professora Cleusa 

Scapini  Becchi,  e  o  professor  Everaldo  Ferreira  para  discutir  formas  de  parceria  na 

implantação  do  sistema de  alerta  de  enchentes  no  Vale  do  Taquari;  o  mesmo assunto  

também foi  levado  para  as  reuniões  do  Fórum dos  COREDES-RS nos dias  dezoito  de 

outubro  e  vinte  e  três  de novembro,  ambas realizadas  em Porto  Alegre;  na  reunião  de  

novembro  participou,  a  convite  do  Fórum,  o  Sr.  Roberto  Carbonera,  presidente  da 

FEPAGRO  –  Fundação  de  Pesquisa  Agropecuária,  que  informou  sobre  o  projeto  de 

modernizar a rede de estações meteorológicas e hidrológicas do Estado; o presidente da 

FEPAGRO na ocasião, convidou representantes do Fórum dos COREDES para participarem 

em dezembro de um seminário sobre climatologia, em data a ser acertada, para aprofundar  

a discussão do projeto da FEPAGRO. Na seqüência da ordem do dia, o presidente Ney José 

Lazzari colocou em discussão a necessidade de ativar as comissões setoriais do CODEVAT. 

Foi aprovada a sugestão de se procurar as entidades que indicariam representantes para  

fazerem parte  das  diferentes  comissões  existentes.  Quanto  a  indicação  de  nomes para 

representarem o CODEVAT na composição de Conselhos, ficou assim decidido: o tesoureiro 

Domingos  Buffon  representaria  o  CODEVAT  no  Conselho  Superior  Acadêmico  e 

Administrativo  da  UNIVATES como Conselheiro-suplente  e  o  Sr.  Marco  Antônio  Jaeger 

como integrante titular do Conselho Superior do PMT-VT. Outro assunto da ordem do dia  



que o presidente Ney José Lazzari  colocou em apreciação, foi  a sugestão do secretário-

executivo em visitar os 40 municípios da região para identificar as principais propostas de  

desenvolvimento. A sugestão foi aceita, sendo autorizado também a confecção de um folder  

a  ser  distribuído  as  visitas  para  ilustrar  melhor  a  importância  do  Conselho  de 

Desenvolvimento em cada município. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presenta 

ata que será devidamente assinada. Vale  do Taquari, seis de dezembro de dois mil e um.
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