
ATA 05 –  REUNIÃO CONSELHO DE REPRESENTANTES

Aos  onze  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e  doze,  às  dezesseis  horas,  estiveram 
reunidos,  na  sala  205  do  Prédio  07  da  Univates,  os  membros  do  Conselho  de 
Representantes  do  CODEVAT,  conforme lista  de  presenças  específica.  Inicialmente  o 
presidente  do  Codevat,  senhor  Ney Lazzari  cumprimentou  e  agradeceu  a  todos  pela 
presença,  em  seguida  explicou  que  o  Conselho  de  Representantes  do  Codevat  é 
composto pela diretoria, conselho fiscal, comissões setoriais, representantes regionais, 
entidades patronais,  entidades laborais  e  demais organizações que foram convidadas 
para  debater  necessidades e prioridades regionais.  A secretária  do  Codevat,  senhora 
Cíntia  Agostini,  explicou  que  várias  entidades  já  fizeram  sua  indicação,  no  entanto 
algumas irão  fazê-la  posteriormente,  pois  dependem da  indicação  da  sua  diretoria  e 
assembleias  das  representações.  Referente  ao  conjunto  de  documentos  entregue  às 
entidades presentes, explicou que estes foram feitos durante o ano de 2011 por diversas 
entidades,  dentre  eles,  constam  ofícios  entregues  ao  Governador,  na  sua  visita  ao 
município de Taquari. Na sequência  leu o o documento que relata diversas prioridades na 
área de infraestrutura, saúde, agricultura familiar, tecnologia e informação e o Grupo G5, 
demais  prioridades  indicadas  pelas  comissões  setoriais  e  temas  levantados  na 
Assembleia Geral do Codevat, realizada dia 23 de abril do corrente. Após leitura, o senhor 
Ney manifestou-se  dizendo que ainda há cinco municípios  que não possuem acesso 
asfáltico:  Boqueirão  do  Leão,  Canudos do Vale,  Capitão,  Relvado  e  Sério.  O senhor  
Carlos  Menta  Giasson  -  FUVATES,  contribuiu  dizendo  que  os  presídios  são  temas 
importantes e que poderiam ser levados em consideração nesta discussão. A Delegada 
Elisabete Muller, salienta que devido a precariedade do serviço e falta de vagas, inclusive 
em albergues, e que, por consequência, muitos presos respondem em liberdade ou no 
regime semiaberto, causando mais insegurança à população, ressalta a importância de 
alocação de um presídio ou albergue feminino na região, tendo em vista que o albergue 
de Encantado está interditado. O senhor Aldair de Bona - Sindilojas e o vice presidente do 
Codevat,  senhor José Cenci,  concordaram com a necessidade de melhorar o sistema 
carcerário para que possa alocar detentos e detentas. Devido a importância do tema, 
senhor  Ney  sugeriu  que  esta  questão  fosse  levantada  pela  Comissão  Setorial  da 
Segurança e que esta desse os encaminhamentos necessários. O senhor Aldair de Bona, 
sugeriu para discussão, o projeto de duplicação na RS 130, pois esta obra juntamente 
com as demais, são de suma importância para continuidade do desenvolvimento do Vale 
do Taquari. O o senhor José Cenci, concordou com a necessidade da elaboração de um 
projeto para duplicação da RS 130 e citou ainda as obras de duplicação na BR 386, nos 
trechos Estrela/Tabaí e Lajeado/Tio Hugo. Foi levantado pelo senhor Henrique Purper – 
Cacis, a necessidade de fazer reivindicações aos órgão competentes e responsáveis pelo 
sistema de pedágios no Estado. Na sequência, a senhora Cíntia Agostini fez a leitura do 
Ofício 009/2012 que relata o posicionamento do Codevat, ratificado em sua assembleia 
ordinária, acerca do tema dos pedágios. O senhor José Cenci, levantou as dificuldades 
que o Centro Oftalmológio de Encantado está tendo para manter-se funcionando. Este 
empreendimento recebeu muitos investimentos, porém, por falta de profissionais e baixos 



repasses do serviço público de saúde, encontra-se em inatividade. Sugeriu que o Codevat 
prestasse apoio para que este ponto de atendimento continuasse como a referência em 
oftalmologia regional. Após, o senhor Ney falou sobre a Escola Técnica Federal, que se 
instalará  em  Lajeado  e  trará  diversos  cursos  para  a  comunidade,  beneficiando  e 
qualificando ainda mais a mão de obra local. A senhora Cíntia destacou, que os técnicos 
estão analisando áreas para a instalação da escola e informou que foi  realizada uma 
reunião com alunos de ensino fundamental e médio para explanação sobre o processo de 
pesquisas que serão feitas afim de decidir os cursos que serão oferecidos pela Escola 
Técnica. A senhora Elisabete sugeriu que o tema da agricultura familiar, agroecologia e 
sucessão no meio rural fosse discutido devido a importância deste processo na sociedade 
como um todo. Sobre este tema, o senhor Maico Juarez – G8, manifestou-se sugerindo 
que as instituições de ensino também poderiam estimular a cultura do campo através de 
suas atividades e dos professores. Em resposta, a senhora Marisa Bastos – 3ª CRE, 
disse que existem projetos para a educação do campo, porém estes estão em fase inicial. 
O senhor Carlos, sugeriu a implantação da lei de aprendizagem (Menor Aprendiz) no meio 
rural, um projeto semelhante já existe para cooperativas e comércio, poderia ser criado 
para incentivar a permanência nas propriedades agrícolas, neste contexto o senhor Lécio 
Gregory – STR Estrela e Delézia Lenhard – Associação Trabalhadores Rurais, disseram 
que é importante também que os pais destes jovens incentive-os através de projetos a 
permanecerem trabalhando no campo. O senhor Aldair de Bona sugeriu o turismo como 
uma  área  importante  a  ser  desenvolvida  no  Vale  do  Taquari,  esta  exige  muitos 
investimentos que retornarão a longo prazo, mas que também abrirá muitos caminhos 
para  a  ascensão  da  região.  Foram  definidas  nesta  reunião  as  seguintes  prioridades 
regionais:  acessos asfálticos, vagas prisionais, projeto da duplicação RS 130 e BR 
386 (nos trechos Estrela-Tabaí e Lajeado-Tio Hugo), pedágios, Centro Oftalmológico 
de Encantado, Escola Técnica Federal, agricultura familiar, sucessão no meio rural, 
educação rural e turismo. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que será 
assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. Lajeado, 11 de Maio de 2012.
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