
ATA 01 –  REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos dois  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  doze,  às  dezessete  horas,  estiveram 
reunidos, na sala dos Conselhos, 5° andar do prédio 09 da Univates, os membros da 
Diretoria do CODEVAT e lideranças regionais convidadas, conforme lista de presenças 
específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com o item de pauta que segue: 
Nivelamento e encaminhamentos conjunto de temas regionais.  Os temas debatidos 
são os que seguem: Saúde – questões acerca do polo macrorregional da saúde: por 
informações do vice-presidente do Codevat, prefeito José Luiz Cenci, quando do convite 
entregue ao Secretário de Saúde para que venha ao Vale do Taquari discutir tal tema, a 
informação é de que os pólos macrorregionais serão discutidos a médio prazo. Que a 
possibilidade de opção entre os Vales do Taquari e Rio Pardo não é tema para neste  
momento ser debatido, mas que deve estar no horizonte de planejamento do Estado e 
das regiões. O Vale mantém o convite para a vinda do Secretário e quer discutir com este 
o tema da saúde regional. Além disso, levantou-se a questão do Centro Oftalmológico de 
Encantado,  que  deverá  ser  visto  e  discutido  pela  região.  Distribuição  de  Energia  
Elétrica  - AES Sul – Agergs: mesmo a empresa Aes Sul ter ido nas reuniões da Amvat e 
na cidade de Encantado, mesmo a Agergs ter participado de reunião organizada pelo 
Codevat, pouco se avançou na discussão. O senhor Jonas Calvi, vereador de Encantado, 
informou que o município de Encantado está propenso a entrar com ação judicial contra a 
empresa Aes Sul. O senhor Ito Lanius enfatiza que sua percepção é de que a empresa 
não está fazendo mais do que consta na Lei, no entanto, a sociedade está tendo muitas 
dificuldades, tanto no meio urbano como rural, e o Estado está sendo deixado de lado 
nestas cobranças, mesmo sendo este também responsável pelas atuais concessões. O 
senhor Carlos Martini enfatiza que as empresas prezam por sua imagem, de que alguns 
investimentos irão melhorar a situação, mas que estão aquém do necessário. O senhor 
Jonas Calvi  diz  que um grupo de representantes  de Encantado irá  conversar  com a 
Agergs,  para  ter  clareza  de  possíveis  encaminhamentos.  Após  isso,  todos  terão 
informações para atuar de forma conjunta em prol da sociedade do Vale do Taquari, nas 
questões que tratam da distribuição de energia elétrica.  BR 386: o  senhor  José Luiz 
Cenci, vice-presidente do Codevat, coordenador da Comissão Pró-Duplicação relata que 
em se tratando das questões da execução da duplicação da BR 386, trecho Estrela-Tabaí, 
e, em se tratando do trecho não liberado ainda, devido as necessidades de atendimento 
das questões indígenas, o mesmo informa que a área já está acertada pelo Dnit, que os 
projetos das casas estão prontos e aprovados, no entanto, estão faltando os projetos da 
escola e pavilhão. Quando os projetos estiverem aprovados, será liberado para a obra um 
trecho  de  7km  a  ser  duplicado.  O  presidente  do  Codevat,  senhor  Ney  Lazzari,  
responsabilizou-se por falar com o reitor da Ufrgs, que está conduzindo os projetos da 
escola e pavilhão via concurso público. Em se tratando do trecho Lajeado-Tio Hugo, a 
Comissão irá falar com o senhor Vladimir Casa do Dnit e neste contexto irá se agregar ao 
grupo a comissão formada no município de Lajeado, que trata do trecho de Conventos e 
arredores,  que pleitea  a  duplicação.  Os  recursos para  o  projeto  estão garantidos via 
emenda  parlamentar  e  a  obra  deverá,  posteriormente,  ser  pensada  em  partes.  O 



presidente do Codevat, Ney Lazzari, solicita a todos que repassem qualquer entrevista 
solicitada sobre o tema, para o prefeito Cenci,  dando assim, homogeneidade para as 
informações  e  discussões.  Limite  de  velocidade  no  trecho  Estrela-Lajeado. 
Considerando as diversas frentes de atuação, o limite de velocidade no trecho duplicado 
entre  Estrela  e  Lajeado,  foi  alterado  de  60km/h  para  80km/h.  O  Codevat,  a  Amvat, 
juntamente  com  o  Deputado  Stedile  estiveram  no  Daer  e,  posteriormente,  por 
interferência  do  Deputado  Federal,  o  Secretário  de  Infraestrutura  e  Logística,  Beto 
Albuquerque, determinou ao Daer para repassar à empresa Concessionária, a indicação 
de alteração. Paralelamente, atuaram no processo, Polícia Federal e outras entidades. Foi 
decisivo o fato da polícia federal concordar com o referido aumento de velocidade, para 
que tal  decisão e efetivação ocorresse.  Sebrae: a alteração do Escritório Regional do 
Sebrae, do Vale do Taquari para o Vale do Rio Pardo, foi acompanhado pelo Secretário do 
Codevat Carlos Martini, que relatou parecer esse ser um fato consumado. Que tal decisão 
foi do Conselho do Sebrae, faltando somente a data desta alteração. Não parece ser a  
curto prazo, o pedido foi de manter as duas regionais e o que a região poderia fazer, já o  
fez.  Questão  dos  pedágios: foi  definido  criar  uma  correspondência,  endereçada  ao 
senhor  Governador,  para  ser  apreciada  pelas  entidades  na  Assembleia  Geral  do  dia 
23/03.  O objetivo  é  posicionar-se  quanto  o  tema dos  pedágios.  Questões  que  serão 
indicadas na correspondência: o cumprimento de ambas as partes do referido contrato, a 
não renovação dos atuais contratos e o encaminhamento de nova licitação, uma relação 
de encargos a  serem cumpridos nos novos contratos,  a  implantação de conselho de 
usuários, a solicitação de revisão do valor cobrado no pedágio de Marques de Souza, 
entre outros aspectos afins. A correspondência terá uma minuta que será repassada a 
todos e encaminhada para aprovação, para posterior envio ao Governador e divulgação. 
Seminário Vale  de Ideias: foi  divulgado aos presentes  a  proposta  de um Seminário 
regional  para  discutir  casos  de  empreendimentos  e  empreendedores,  enfocando  a 
inovação.  A proposta  começa  a  ser  pensada  e  necessita  a  contribuição  de  todos.  
Assuntos gerais: o grupo decidiu encaminhar correspondência solicitando visita e reunião 
com a região, com o senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alexandre 
Postal.  O prefeito de Dois Lajeados fará o contato com o Deputado, intermediando o 
convite. Foi indicado aos presentes que no dia 02/04 estará no Vale do Taquari, na cidade 
de Taquari,  o  Governador  e  seus  Secretários,  dentro  do  Programa Encontros  para  o 
Desenvolvimento, do Governo do Estado. Haverão reuniões prévias onde todos estarão 
convidados,  para  discutir  os  temas  a  serem  encaminhados  neste  Encontro  com  o 
Governador. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo 
presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 05 de março de 2012.
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