
REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

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

vinte  e  cinco  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 membros da 

Diretoria: Sérgio Reginatto Velere e Gilmar José Borscheid. Item 01 - Leitura da ata: após a 

leitura da ata, a mesma foi aprovada sem alterações. Item 02 - Relatório de atividades de  

fevereiro  de  2002:  o  Secretário-Executivo,  Paulo  Steiner,  apresentou  o  relatório  de 

atividades  de  fevereiro,  conforme  anexo,  informando  que  foram  realizadas  visitas  a  

prefeituras da região, elaboração e impressão de folder referente os CDM's e também de 

sua participação no Fórum Social Mundial. Com relação as visitas aos municípios, o mesmo 

apresentou um modelo de resumo contendo informações sobre os municípios, bem como, 

um plano de ação que cada município deverá preencher, indicando as atividades realizadas  

e previstas a serem realizadas durante a gestão 2001/2004. Com relação ao folder, neste 

constam o estatuto do CDM e sua estrutura geral.  Entre os objetivos do CDM discutidos 

estão: instituir no município de um sistema de dados e informações, de acesso democrático, 

de  sorte  a  favorecer  a  participação  e  o  espírito  empreendedor  (Inciso  VII);  buscar  a 

compatibilização das prioridades locais, regionais e estaduais (Inciso IX); negociar junto os 

diversos níveis de governo a viabilização e execução de projetos de âmbito local (Inciso X),  

entre outros. Item 03 - Assembléia Geral Regional Ordinária: após discussão, os membros 

da diretoria decidiram pela data do dia 22 de março próximo, às 17h, no Auditório do Prédio  

7 da UNIVATES. Além disso, o secretário Gilmar, solicitou que o relatório de atividades a ser  

apresentado  na  Assembléia  fosse  completo,  com  maiores  informações  dos  eventos 

realizados ou participados. O Vice-Presidente também sugeriu que fosse incluído um novo  

item na pauta da Assembléia, onde fosse solicitado aos membros da assembléia sugestões  

para ações a serem desenvolvidas em 2002 pelo CODEVAT. Após discussões, a diretoria  

ainda sugeriu que fosse elaborado um relatório dos 10 anos do CODEVAT, relatando o que 

o CODEVAT auxiliou no desenvolvimento da região nesse período, destacando quais os 

setores que mais se desenvolveram, podendo ser considerada inclusive seu apoio para a 

criação da UNIVATES e do PMT-VT.  Além disso, os membros da diretoria sugeriram que 

fosse  solicitado  um relatório  as  atividades  que  foram realizadas  pelos  Conselheiros  do 



CODEVAT no OP no ano de 2001. Item 04 - Assuntos diversos: O Presidente, Ney José 

Lazzari,   informou os presentes que no próximo dia 14,  o Governador do Estado,  Olívio  

Dutra, estará na região, e às 19h ele fará uma visita informal a UNIVATES, convidando-os a  

participar desse encontro. Estes foram  os assuntos tratados na reunião, registrados nesta  

ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.


