ATA DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS DE
SEGURANÇA NO TRÂNSITO DA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e treze, foi realizada a Primeira
Conferência Regional de Políticas Públicas de Segurança no Transito da Região
do Vale do Taquari, no auditório do prédio 11, Centro Universitário Univates, sito
Rua Avelino Talini,171, Lajeado, Rio Grande do Sul. O encontro teve início às
19h30min, sendo que participaram da sua Abertura Oficial e fizeram seus
pronunciamentos as seguintes autoridades: o magnífico reitor do Centro
Universitário Univates, senhor Ney José Lazzari; o senhor Tenente Coronel Ordeli
Savedra Gomes, representando, neste ato, o vice-governador do estado do Rio Grande
do Sul; o prefeito de Lajeado, senhor Luís Fernando Schmidt; o presidente do Conselho
de Desenvolvimento do Vale do Taquari (CODEVAT), senhor José Luiz Cenci; a senhora
Ana Emília Villanova, Ministério Público Estadual; o senhor Leonardo Kauer,

presidente do Detran-RS. Após este momento formal, o Tenente Cel. Ordeli
Savedra Gomes, Assessor Superior do Gabinete do Vice-Governador e
Coordenador Técnico do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no
Transito, proferiu a palestra: As Ações do Governo do Estado para a Década
Mundial de Segurança no Transito. Na sequência o senhor Carlos Tatsch,
Coordenador Geral do Instituto Zero Acidente, ministrou a palestra: A Sociedade e
o Trânsito – Soluções Através da Cooperação. Após as duas palestras, o Adm.
Bonifácio de Bróbio, Assessor do Gabinete do Vice-Governador e Secretário
Executivo do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito, foi
chamado para coordenar a atividade que possibilitou as manifestações dos
conferencistas, através de perguntas aos palestrantes e de propostas que serão
levadas à Conferência Estadual de Políticas de Segurança no Trânsito, dia cinco
de dezembro de dois mil e treze, em Porto Alegre. As propostas retiradas nesta
Conferência Regional são as que seguem:
• que tenhamos Conferência nacional de trânsito, hoje só existe a proposição
da estadual.
• que hajam comunicações mais efetivas e enfática sobre acidentes de
trânsito, causas e consequências.
• obras de infraestrutura e acessos viários, equipamentos de fiscalização nas
rodovias e para operadores de trânsito.
• aumento de fiscalização nas vias, tanto geral como com programas
específicos.
• educação formal e não formal para segurança no trânsito.
• proposição que em 2014 a Conferência estadual seja em Lajeado.
• punições efetivas quando de infrações/más condutas. Cumprimento da
legislação de trânsito.
• aumento de efetivo dos órgãos de segurança (Brigada militar, Polícia Civil,
IGP, Corpo de Bombeiros).
• instalação de regional do IGP – Instituto Geral de Perícias no Vale do
Taquari.
• sistema de vídeo monitoramento das vias e rodovias.

•

desenvolver metodologias alternativas para adequação quando da
habilitação ou renovação da carteira de motorista, em casos de pessoas
com má formação escolar.
Terminando este momento, foram eleitos os delegados regionais que defenderão
as propostas escolhidas no evento estadual de dezembro, sendo que, de forma
idêntica ao rol das indicações, a relação dos nomes dos eleitos segue:
− André Hermelindo Lottici, Diretor do Departamento de Trânsito de Anta
Gorda, Rua Júlio de Castilhos, Anta Gorda-RS, (51) 3756-1111,
obras@antagorda-rs.com.br;
− Inácio Caye, CRPO/VT, caye@brigadamilitar.rs.gov.br, (51) 3748-1140;
− Valdenir Gilberto E. Brum, Brigada Militar de Cruzeiro do Sul, valdenirbrum@brigadamilitar.rs.gov.br, (51)9293-4021;
− Marcelo de Abreu Fernandes, Brigada Militar de Lajeado, abreufernandes@brigadamilitar.rs.gov.br, (51) 3748-6000;
− Cíntia Agostini, CODEVAT, cintia@univates.br, (51) 9978-7279.
− Euclides Rodrigues, Coordenador de Trânsito da Prefeitura de Lajeado,
euclides.rodrigues@lajeado.rs.gov.br, (51) 9928-1257.
− Bráulio Jaeger, Instrutor de Trânsito, Fiscal de Trânsito Municipal Prefeitura Municipal de Lajeado, brauliobjjaeger@gmail.com, (51) 99807353, (51) 3982-1073
− Joseane
Rabaiolli,
Prefeitura
Municipal
de
Putinga,
transito@putingars.com.br, (51) 3777-1200.
Às 23 horas, não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenação Regional do
evento, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a Primeira
Conferência Regional de Segurança no Transito da Região do Vale do Taquari,
sendo lavrada a presente ata, que será assinada pela senhora Cíntia Agostini.

Cíntia Agostini
Secretária Executiva do CODEVAT
Representante da Coordenação Regional

