
ATA 02/2011 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos quatro dias do mês de maio 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,  conforme  lista  de  presenças  específica.  Nestas  condições  procedeu-se  a 

reunião com os itens de pauta que seguem: 1) Comissões Setoriais do Planejamento 
Estratégico: A Secretaria  Executiva  fez  um relato  aos membros da diretoria  sobre  o 

andamento  das  Comissões  Setoriais  do  Planejamento  Estratégico,  suas  reuniões, 

discussões e avanços nos temas propostos, enfatizando os bons resultados de até então. 

A Diretoria sugeriu que no mês de julho do corrente se faça uma primeira reunião dos 

membros da diretoria com os coordenadores e coordenadores adjuntos das comissões 

setoriais  e  com os  Comudes  para  avaliação  e  encaminhamentos  e  que,  no  mês  de 

setembro, se faça um primeiro evento com a participação de todos para apresentação de 

um primeiro ciclo de resultados, considerando que neste período teremos fechado seis 

meses de trabalho. 2) Comissão Pró-Duplicação da BR 386: o presidente do CODEVAT, 

professor Ney Lazzari, relatou aos membros e convidou a todos para participar, no dia 06  

de maio, de uma reunião que ocorre em Soledade para nova formação e ampliação da 

Comissão Pró-Duplicação da BR 386, com vistas à duplicação do trecho Lajeado-Tigo 

Hugo ou Lajeado-Iraí. Na reunião, que está sendo articulada pelo CODEVAT com apoio 

dos  Coredes  e  prefeitura  de  Soledade  será  feito  um breve  histórico  do  processo  da 

Comissão na região, do andamento da atual duplicação da BR 386 trecho Estrela-Tabaí e 

será proposta a formação de uma nova Comissão, com a indicação desta região que o 

Coordenador  seja  o  vice-presidente  do  Codevat,  prefeito  José  Luiz  Cenci.  A ideia  é 

agregar  outras regiões,  nivelarmos conhecimento e homogeneizarmos nossa proposta 

para então buscar junto aos órgãos de Governo, legisladores e executivos, a Duplicação 

da BR 386 no trecho que segue. 3) Ensino Técnico Federal: o presidente e a Secretária 

Executiva  relataram aos membros da Diretoria  sobre  os encaminhamentos de pedido 

desta região para receber o ensino técnico federal. Nesta semana, a coordenadora da 

Comissão Setorial, Eloede Conzatti, estará em Brasília tratando do referido assunto com o 



Secretário Eliezer Pacheco e levando as demandas regionais. O objetivo do encontro será 

conhecer os requisitos mínimos dos locais para instalação da Escola e os critérios de 

escolha definidos pelo Ministério da Educação. Após esse encontro, será feito uma nova 

reunião da Comissão com a participação dos municípios interessados, Teutônia, Taquari, 

Encantado, Lajeado e  Arroio do Meio. Além disso, a diretoria sugeriu que a Amvat seja 

convidada a participar da referida reunião em Brasília. 4) Distribuidoras de Energia no 
Vale do Taquari: articulado pela Diretoria e Comissão setorial, deverá ocorrer um evento 

com todas as Companhias que atendem o Vale (Aeesul, Certel, Cerfoz, Certaja, RGE), 

com o objetivo de conhecer seus projetos, dirimir dúvidas e colocar o posicionamento da 

sociedade. No entanto, esse evento aguarda uma reunião prévia que irá ocorrer entre a  

Amvat e a Aeesul, para discutir questões pontuais das últimas ocorrências em função de 

problemas climáticos.  5) Assuntos Gerais: relatado aos membros da Diretoria  que o 

Codevat ainda não tem seu convênio assinado, como todos outros Coredes. Além deste,  

o  presidente  do Codevat,  professor  Ney Lazzari,  relata  situação encaminhada a  este 

durante o mês de abril onde solicitaram sua assinatura para um ofício construído por um 

grupo que discutiu as novas regras do Programa Minha Casa, Minha Vida. O presidente 

enfatiza que não assinou pelo Codevat tal  ofício pois o Conselho não foi  chamado a  

discutir  o  assunto,  não  tinha  conhecimento  do  assunto  e  somente  foi  solicitado  a 

assinatura  do  mesmo.  Secretário  do  Codevat,  Carlos  Martini,  relata  que  houve  uma 

discussão por parte de um grupo de Lajeado e que após a decisão de solicitar mais prazo 

para cumprimento das novas regras do Programa,  várias entidades foram nominadas 

para apoiar tal pleito. Como o ofício já foi encaminhado, a decisão da Diretoria foi de que 

o presidente conversasse oportunamente com o presidente da Câmara de Vereadores de 

Lajeado clareando a situação e se colocando a disposição como parceiro que é e sempre 

foi dos pleitos locais e regionais. Não tendo nada mais a constar, lavro a presente ata que 

será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney José Lazzari. 

Lajeado, 06 de maio de 2011.


