
ATA 02 –  ASSEMBLEIA GERAL CODEVAT

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e doze, às dezesseis horas e trinta 
minutos, esteve reunida, no auditório doa prédio 11, os membros da Assembleia Ordinária 
do  Conselho de Desenvolvimento  do Vale  do Taquari,  para  tratar  da  pauta  conforme 
convocação  01/2012.  Estiveram  presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças 
específicas. Antes de iniciar a Assembleia, foi sugerido pelo Presidente, senhor Ney José 
Lazzari e aceito pelos demais membros a inversão de pauta, onde a eleição do Codevat 
será  o  último  tema  a  ser  tratado.  Para  tanto,  foram  escolhidos  três  pessoas  para 
comporem a Comissão eleitoral, responsável pela condução do processo: os senhores 
Henrique Purper, Mário Molina e a senhora Cíntia Agostini. Nestas condições procedeu-se 
a reunião com os itens de pauta que seguem: Item 01 -  Prestação de Contas - os 
membros  da  diretoria  e  os  demais  presentes  receberam o  relatório  de  prestação  de 
contas do Codevat e da Consulta Popular dos anos de 2009 a 2011, onde foram descritos 
os  recursos  recebidos  e  onde  foram  aplicados.  Após  a  apreciação  da  prestação  de 
contas, a mesma foi aprovada por unanimidade. Item 02 -  Reestruturação do Conselho 
de Representantes do Codevat  - O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari - 
CODEVAT, conforme explicado pela senhora Cíntia Agostini, é composto pela Assembleia 
Geral, Conselho de Representantes, Secretaria Executiva, Conselho Fiscal, Diretoria e 
Comissões  Setoriais  (  Programa  Desenvolvimento  Agropecuário,  Desenvolvimento  de 
Novas  Cadeias  e  Inovação,  Infraestrutura,  Saúde,  Educação,  Segurança  e  Gestão 
Ambiental  ),  o Conselho de Representantes, é o responsável  em pensar e articular e 
priorizar temas de interesse regional seja por meio das comissões setoriais ou não. O 
senhor Ney disse que a proposta de composição deste Conselho está prevista no estatuto 
do Codevat,  porém nesta reunião poderemos formar um Conselho de Representantes 
com um número maior de representantes, para que o grupo passe a se reunir com maior  
frequência e discutir eficientemente os temas que interessam a região. A senhora Cíntia 
Agostini  sugeriu  que  a  AVAT  indicasse  o  nome  de  um  Presidente  de  Câmara  de 
Vereadores,  o  senhor  Zeferino  Chielli,  sugeriu  a  inclusão  dos  coordenadores  das 
Comissões  Setoriais,  representantes  da  Emater,  Fepagro  –  Fundação  Estadual  de 
Pesquisa Agropecuária, ainda, por sugestão do presidente do Codevat, deve ser incluído 
representantes  da  CIC  –  Câmara  de  Indústria  e  Comércio,  STR  –  Sindicato  dos 
Trabalhadores Rurais, além da Diretoria e Conselho Fiscal do próprio Corede. Item 03 – 
Discussão e posicionamento sobre Prioridades Regionais – apresentado pelo senhor 
Ardêmio  Heineck,  as  propostas  de  prioridades  regionais  definidas  em  reunião  pelas 
entidades associadas e diretores da CIC: Infraestrutura – acesso pavimentação aos sete 
municípios  ainda  desprovida  de  tal  e   melhora  no  fornecimento  de  energia  elétrica; 
Rodovias  –  duplicação  da  BR  386  nos  trechos  Tabaí/Estrela  e  Lajeado/Tio  Hugo, 
duplicação  da  rodovia  Venâncio  Aires/Muçum,  Rota  do  Sol  trecho  de  acesso 
Estrela/Teutônia, Via Láctea que liga Teutônia à BR 386; Terminal Intermodal –  acabar 
com a ociosidade do Porto de Estrela; Aeródromo Regional; Pedágios; Ferrovia Ferrosul; 
Comunicações – melhorar serviços de internet  e telefonia móvel, bem como,  facilitar o 
acesso destes em todos municípios. Desenvolvimento     Regional   -  Desindustrialização, 



Captação  de  investimento  de  fora  e  a  promoção  do  desenvolvimento  das  empresas 
locais,  desenvolvimento do agronegócio,  captação da mão de obra empregada e dos 
empresários,  assegurar  a  implantação  da  Escola  Técnica Federal,  Turismo. Meio 
Ambiente – acompanhar o andamento do projeto de recuperação das águas da Bacia 
Taquari  –  Antas,  coleta  seletiva e reciclagem do lixo,  ações de limpeza,  despoluição,  
proteção e desassoreamento dos cursos d'água. Segurança Pública - instalação do IGP – 
Instituto Geral de Perícias, presídio regional e albergues em municípios com mais de vinte 
mil  habitantes.  Saúde – polo macro regional  de  saúde.  Terminada a  apresentação,  o 
senhor José Cenci, sugeriu que fosse incluída a discussão a cerca da instalação do Polo 
Naval  e  que  o  Codevat  preste  apoio  a  este  processo,  disse  que  será  importante  a 
apresentação deste tema ao Governador na sua visita à cidade de Taquari no dia 03/04, 
durante o programa Encontros para o Desenvolvimento. O senhor Carlos Martini disse 
que temos que ter definição de alternativas de rotas e a ponte sobre o Rio Taquari em 
Taquari pode ser uma delas, sobre a questão da segurança pública disse que os presídios 
e albergues são importantes, mas que talvez devêssemos dar prioridade aos albergues, 
sobre a agricultura familiar citou o exemplo de cidades gaúchas, que hoje investem na 
produção de Oliva e contribuem para que os jovens permaneçam na zona rural. O senhor 
Rivaldo Dhein – Fepagro sugeriu junto a ideia de apoio ao polo naval acoplar com uma 
rodovia para poder escoar a produção de calcário, falou sobre os projetos turísticos que 
poderíamos acrescentar além da ferrovia turística, o transporte de barco onde Bom Retiro 
do  Sul  fizesse  parte  da  rota.  O  senhor  Ardêmio  Heineck  disse  que  o  agronegócio 
necessita ser tratado como prioridade pois proporcionará maior desenvolvimento a nossa 
região,  referente  ao  trem  turístico  de  Estrela  à  Guaporé,  o  senhor  Henrique  Purper 
informou que foi concedido pelo Governo Federal a exploração dos serviços à empresa 
Ferro Tur de Porto Alegre, e nós como representantes da região devíamos buscar ajuda 
para que tenhamos a concessão de exploração deste empreendimento, pois a referida 
não está cumprindo com suas obrigações e explorando efetivamente tal empreendimento 
turístico. O senhor José Cenci, defendeu a instalação do Aeroporto na cidade de Nova 
Santa Rita, disse que muitas cidades de pequeno porte possuem materiais que serão 
necessários ao empreendimento, além da pouca distância e acesso facilitado de vários 
dos municípios da região, que poderão ver neste um negócio para seus municípios. O 
senhor Ney Lazzari  solicitou que fosse encaminhado um ofício apoiando a construção 
deste  aeroporto,  disse  também que  necessitamos  de  profissionais  especializados  em 
soldas, mencionou que algumas empresas como o polo Naval, relatam a dificuldade de 
encontrar esta mão de obra qualificada na região e acabam buscando fora do Estado 
onde o custo torna-se maior, portanto, sugeriu que fosse organizado uma equipe que se 
responsabilizasse em desenvolver  no  Vale  este serviço que geraria  menos custos  às 
empresas no Estado e  promoveria  nossa região  como referência  na  prestação deste 
serviço. O senhor Ardêmio indicou que a FIERGS poderia contribuir neste processo. Ainda 
sobre  as  prioridades  regionais,  deu-se  ênfase  pelo  senhor  Ney,  ao  ofício  09/2012, 
preparado  para  enviar  ao  governador  reivindicando  os  seguintes  aspectos:  dadas  as 
atuais  condições,  o  Vale  do  Taquari  admite  a  existência  de  pedagiamento  de  suas 
principais  rodovias;  as  atuais  concessões  do  Programa  Estadual  de  Concessões 
Rodoviárias  não devem ser  renovadas de forma automática;  os  contratos  atualmente 
existentes  com as  empresas  pedagiadoras  devem  ser  cumpridos  até  o  seu  término; 
devem haver, após findados os contratos atuais, novas licitações com novos regramentos; 
nestes regramentos deverão ser estabelecidas condições a serem cumpridas, tanto em 
termos de investimentos como em em relação à manutenção das rodovias; que os valores 
investidos nas praças e polos de pedágio sejam proporcionais aos seus  recolhimentos; 
pela  representatividade  da  nossa  Região  na  arrecadação  do  modelo  de  rodovias 
concedidas, independente do que for adotado, solicitamos a presença de representantes 
do Vale do Taquari nos colegiados que encaminharão sugestões a respeito do referido 



tema; devem ser  revistos os valores cobrados na atual  praça de Marques de Souza, 
estabelecendo  valores  que  fiquem  nos  mesmos  patamares  das  demais  praças  de 
pedágio; deve ser implantado o Conselho de Usuários na região, para deliberações e 
monitoramento dos investimentos, possibilitando a fiscalização e o controle social. Após a 
leitura  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  membros  e  entidades  presentes. Item  04: 
Eleição da Diretoria do CODEVAT 2012/2013: A Comissão Eleitoral recebeu, durante a 
Assembleia, conforme previsto no Estatuto, inscrição de uma chapa somente. Conforme 
previsão  estatutária,  a  diretoria  pode  ser  eleita  por  voto  secreto  ou  por  aclamação,  
questionados pela Comissão Eleitoral, a diretoria do Codevat, para a gestão 2012-2014 
foi eleita por aclamação. A proposição desta chapa foi a composição de consenso regional 
e segue os membros e as entidades que os indicaram:  Presidente: Ney José Lazzari – 
UNIVATES; Vice-Presidente: José Luiz Cenci  – AMVAT; 1° Secretário :  Carlos Alberto 
Martini  – ACIL/CDL; 2° Secretário:  Jonas Calvi  – Vereadores; 1° Tesoureiro:  Henrique 
Purper – Cacis; 2° Tesoureiro: Vanderlei  Moresco – G10; Membro Titular do Conselho 
Fiscal: Marisa Bastos – Educação; Membro Titular do Conselho Fiscal: Elisabete Barreto 
Muller – Segurança; Membro Titular do Conselho Fiscal: Áurio paulo Scherer – Entidades 
Rurais;  Membro  Suplente  do  Conselho  Fiscal:  André  Lagemann  –  Saúde;  Membro 
Suplente do Conselho Fiscal: Vanildo Roman – Turismo/Amturvales; Membro Suplente do 
Conselho Fiscal: Maico Juarez Berghahn – G8. O senhor Ardêmio solicitou que fosse 
alterada a indicação do senhor Henrique Purper da CIC Regional pela Cacis de Estrela. A 
nominata eleita com respectivos dados de registro segue: Ney José Lazzari, presidente,  
RG: 2010622658, CPF: 26804000030, Estado civil: Casado, Naturalidade: Lajeado, Data 
de  Nascimento:  17/09/1961,  Profissão:  professor,  Endereço:  Rua  Carlos  Fett  Filho  – 
362/501  –  Bairro  Americano  –  Lajeado/RS;  José  Luiz  Cenci,  vice-presidente,  RG: 
1031674649, CPF: 25639501049, Estado civil: Casado, Naturalidade: Soledade, Data de 
Nascimento: 18/07/1956, Profissão: produtor rural,  Endereço: BR 386/KM 365 – Bairro 
Conceição  –  Fazenda  Vilanova/RS;  Carlos  Alberto  Martini,  primeiro  secretário,  RG: 
1019991411, CPF: 184813367072, Estado civil: Casado, Naturalidade: Lajeado, Data de 
Nascimento:  25/08/1952,  Profissão:  técnico  em  administração,  Endereço:  Rua  Miguel 
Tostes,  786  –  São  Cristóvão  –  Lajeado/RS;  Jonas  Calvi,  segundo  secretário,  RG: 
5069543972, CPF: 88390667053, Estado civil: Casado, Naturalidade: Encantado, Data de 
Nascimento: 19/06/1977, Profissão: Advogado, Endereço: Rua Miguel Luiz Pretto, 418 – 
Encantado/RS;  Henrique  Purper,  primeiro  tesoureiro,  RG:  1018979227  CPF: 
31765122015,  Estado  civil:  Casado,  Naturalidade:  Lajeado,  Data  de  Nascimento: 
05/01/1953,  Profissão:  industriário,  Endereço:  Rua  Jacob  Sheid  Sobrinho,  195  – 
Hidráulica – Lajeado/RS; Vanderlei Moresco, segundo tesoureiro, RG: 6026832136, CPF: 
41250516072,  Estado  civil:  Casado,  Naturalidade:  Anta  Gorda,  Data  de  Nascimento: 
24/10/1964, Profissão: empresário, Endereço: Rua Doutor Flores, 554 – Anta Gorda/RS. 
Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente 
do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 29 de março de 2012.

Ney José Lazzari     
Presidente do CODEVAT


