
ATA 11 – REUNIÃO DA DIRETORIA DO CODEVAT

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e nove, às dezesseis horas e trinta minutos,  

esteve reunida, na sala 505/09, a Diretoria do CODEVAT, para tratar de pauta conforme 

convocação  06/2009.  Estiveram  presentes  os  membros  conforme  lista  de  presenças 

específica. Nestas condições procedeu-se a reunião com os itens de pauta que seguem: 

1)  Projeto  de  Lei  de  Iniciativa  Popular  referente  aos  pedágios  do  RS: o  Comitê 

Gaúcho de Controle Social está propondo uma Projeto de Lei de Iniciativa Popular para 

criar nova regulamentação para as concessões de rodovias estaduais e implantação dos 

pedágios no Estado do Rio Grande do Sul. Para este projeto avançar é necessário que 

cada região dos COREDES contribua com 3000 assinaturas no abaixo assinado que deve 

ser  encaminhado  para  a  Assembléia  Legislativa  Estadual.  O  prazo  inicial  para 

recolhimento  destas  assinaturas  é  15  de  setembro  do  corrente.  Os  documentos 

pertinentes  ao  tema  foram  enviados  para  análise  aos  membros  da  diretoria  e  após 

colocações de todos presentes,  decidiu-se apoiar  o  projeto  e trabalhar  para o abaixo 

assinado.  A  questão  pendente  é  o  prazo  estipulado,  muito  curto  considerando  os 

encaminhamentos que foram tardios. Em qualquer condição, tentar-se-á viabilizar o maior  

número de assinaturas possíveis, trabalhando de forma conjunta com o Diretório Central  

de  Estudantes  da Univates,  entidades,  prefeituras  e  na Construmóbil,  que irá  ocorrer 

neste mês.  2) Assembléia do CODEVAT no mês de setembro/09: a diretoria discutiu 

uma  possível  Assembléia  para  o  mês  de  setembro  ou  outubro  do  corrente.  Nesta 

Assembléia  será  eleita  diretoria  para  o  período  de 2009/2011.  Os  membros  da atual  

diretoria, juntamente com as entidades que estes representam, irão formar nova chapa 

para tal pleito. O consenso do grupo é de que estejam representadas as mais diversas 

entidades articuladas regionalmente  e  que se  faça,  na  medida do possível,  a  melhor 

distribuição espacial do grupo a compor esta chapa. Também concordam os membros 

que tenham representantes da Univates, da AMVAT, da AVAT, da CIC, dos COMUDES, 

das  áreas  da  saúde,  segurança  e  educação,  dos  sindicatos  urbanos  e  rurais.  Nesta 

Assembléia pretende-se também tratar do tema Planejamento Estratégico e apresentar os 



dados iniciais do diagnóstico para a discussão regional.  3) Assuntos Gerais: será feito 

uma  articulação  pelo  CODEVAT  em  parceria  com  a  AMVAT  para  chamamento  dos 

municípios que tiverem interesse em pleitear um projeto regional de segurança, o fazê-lo. 

A  intenção  é  de  levar  o  assunto  para  a  discussão  entre  os  prefeitos  e  verificar 

interessados em um projeto que trate de sistemas de câmeras de vigilância integrado. 

Após isso, esses municípios iriam construir um projeto regional para encaminhar junto ao 

Pronasci – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.  Não tendo nada 

mais a constar, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente do CODEVAT, Ney 

José Lazzari. 

Lajeado, 14 de setembro de 2009.


