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ATA 05  -REUNIÃO  DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL 
COM A COMISSÃO DA DUPLICAÇÃO DA BR 386

Aos vinte e nove dias do mês de julho, às dez horas, na sala quatrocentos e oito do 

prédio nove da UNIVATES-Centro Universitário.  Estiveram presentes: da diretoria 

Executiva  do CODEVAT:   o presidente Ney José Lazzari,   a  segunda-secretária 

Mauren  Porciúncula,  Henrique  Purper,  o  segundo-tesoureiro  Zeferino  Genésio 

Chielle, o vice-presidente Danilo José Bruxel eo secretário-executivo Carlos Alberto 

Martini.  Representando o Conselho Fiscal do CODEVAT: Sr.  Rafael Fontana, Sr. 

Renato Specht,  Sr. Áureo Scherer e o Sr. Jorge Mörschbächer. Também estava 

presente o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari(AMVAT) 

Sr.  Marcelo  Portaluppi,  o  presidente  da  Câmara  da  Indústria  e  Comércio-CIC 

Regional   Sr.  Oreno Ardêmio  Heineck,  o  presidente  da Associação Comercial  e 

Industrial  de Estrela(ACIE) Sr,  Idimir  Baldissera, o vice-presidente da Associação 

Comercial e Industrial de Lajeado(ACIL) Sr. Valmor Scapini, o prefeito de Estrela Sr.  

Celso Brönstrup e o prefeito de Fazenda Vila Nova Sr. José Luiz Cenci A reunião foi 

coordenada  pelo  Presidente  do  CODEVAT,  Coordenador  da  Comissão  Pró-

Duplicação e Reitor da UNIVATES o Professor Ney José Lazzari. Na reunião foram 

avaliadas as ações e analisadas as perspectivas para a conclusão do projeto. O 

Presidente da Comissão apresentou uma síntese das audiências realizadas com os 

órgãos envolvidos na questão.  Destacou,  também, as ações em andamento e o 

projeto de elaboração que prevê a duplicação do trecho, com um investimento de 

cento e cinqüenta milhões, sendo que vinte por cento deste valor são destinados 

para as intersecções nos trechos urbanos. Na avaliação do grupo de trabalho, o 

processo segue conforme cronograma definido pelo DENIT.  Está previsto  para o 

primeiro semestre de dois mil e nove o projeto de licitação e o inicio das obras para 

o segundo semestre de dois mil e nove, com a conclusão para dois mil e dez. A 

comissão sugere um maior acompanhamento nos projetos de intersecções previstas 

em vias urbanas para segurança da população. Na seqüência, também foi feita uma 

avaliação do programa estruturante Duplica RS que deve ser  encaminhado pelo 
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Governo  do  Estado  à  Assembléia  Legislativa  e  discutido  com  a  sociedade  em 

audiências públicas. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que 

será  devidamente assinada. 

Vale do Taquari, 29 de julho de 2008.


