
ATA 08/2011 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos catorze dias do mês de dezembro 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 e da Comissão Setorial da Saúde, conforme lista de presenças 

específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 

1) Definição dos pólos de atendimento macrorregionais da Secretária de Saúde do 
Estado do RS – participação da Comissão Setorial da Saúde: com a participação de 

membros da Comissão Setorial da Saúde, o senhor André Lagemann, coordenador da 

referida, prestou contas do trabalho efetivado no ano de 2011, ressaltando sete pontos 

levantados pela Comissão como prioritários no que tange a saúde no Vale do Taquari: 

manter  a  tecnologia  atualizada;  utilização  da  resolubilidade  regional  existente/ 

hierarquizada; investimentos compatíveis com o perfil assitencial; aperfeiçoar o processo 

de gestão na região; qualificação e formação de mão de obra com revisão curricular de 

cursos; qualificação da atenção primária em saúde; buscar a sede da macrorregião dos 

Vales para o Vale do Taquari. Os diversos temas foram discutidos no grupo, salientando 

questões acerca da formação dos profissionais e a necessidade dos hospitais e unidades 

de atendimento na região, e, o último item citado, quando se trata da necessidade de 

articulação  regional  para  tentar  trazer  ao  Vale  do Taquari,  o  pólo  de  atendimento  da 

macrorregional dos Vales do Taquari e Rio Pardo, foi o tema mais discutido no grupo. O 

Hospital  Bruno Born, maior contrato do interior do Estado em se tratando do Sistema 

Único  de  Saúde,  é  candidato  a  receber  tal  pólo.  Em  momentos  anteriores  a  região 

recebeu informações de que essa definição não existia e de que havia possibilidade de ter 

um pólo em Santa Cruz do Sul e um em Lajeado. No entanto, as últimas informações  

recebidas através da 16ª Coordenadoria de Saúde é de que haverá somente um pólo de 

atendimento  macrorregional  e  de  que  a  região  do  Vale  do  Rio  Pardo  estaria  melhor 

articulada para recebê-lo. Após discussão, ficou definido que será convidado o Secretário 

de Saúde do Estado para vir ao Vale do Taquari tratar deste e de outros temas. Para que 

isso ocorra, o prefeito Nilton Rolante, presidente do Consisa, irá articular um agenda de 



representantes da região para irem a Porto Alegre convidar o Secretário para visitar o 

Vale. Irão nesta visita, o presidente do CODEVAT, o presidente da AMVAT, o coordenador 

da Comissão Setorial da Saúde, o presidente da Sedisa e o presidente do Consisa.  2) 
Duplicação da BR 386, trecho Estrela-Tabaí: o tema de fundo da referida pauta trata-se 

da  governança  regional  e  os  acontecimentos  na  região  das  últimas  semanas  em se 

tratando das articulações e mídia impressa e falada com relação a Duplicação da BR 386, 

principalmente no trecho que está em obras, ou seja, Estrela-Tabaí. Vários membros da 

diretoria relataram sua insatisfação com os encaminhamentos dados na região, com as 

informações distorcidas e a forma que isso foi relatado à imprensa regional. Após todos 

levatarem  suas  questões,  ficou  definido  de  que  haveriam  conversas  com  as  outras 

entidades  envolvidas,  que  seriam  esclarecidos  diversos  pontos  acerca  do  tema  e 

encaminhamento do assunto de forma a tranquilizar a todos e novamente articular as 

entidades em prol dos temas regionais.  3) Avaliação de projetos encaminhados via 
PRO-COREDES na Consulta Popular: na Consulta Popular 2010/2011 o Vale do Taquari 

aprovou projeto com o seguinte objeto: Preservação das Margens do Rio Taquari. Neste 

momento, a FAPERGS abre edital para que Instituições façam projetos que contemplem 

tal objeto. A diretoria tomou conhecimento de três projetos propostos pela Univates para 

atendimento  de  tal  edital,  assim  intitulados:  “Aplicação  de  Processos  Oxidativos  

Avançados na Remediação de Solos das Margens do Rio Taquari  contaminados com  

Poluentes  Emergentes”,  “Estratégias  para  a  restauração  da  mata  ciliar  da  Bacia  

Hidrográfica do Rio Taquari”, e,  “Utilização de fauna e flora com indicadores ambientais  

da qualidade das matas ciliares dos municípios que margeiam o rio Taquari, RS”. Todos 

os  três  foram  atestados  como  enquadrados  no  processo  de  Participação  Popular  – 

Consulta  Popular  2010/2011,  ainda,  que estes  são pertinentes  ao objeto  proposto  de 

“Preservação das Margens do Rio Taquari”. Nestas condições, o CODEVAT é de parecer 

favorável  ao encaminhamento dos referidos projetos.  Ainda,  o Conselho irá solicitar  à 

Univates  um breve relatório  dos projetos  onde foram recebidos recursos da Consulta 

Popular.  Servirá para conhecimento de todos acerca da utilização dos recursos deste 

processo de participação. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será 

assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 23 de dezembro de 2011.


