
 

 

ATA Nº 05/2021 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2021, às 14h30min, realizou-se assembleia virtual 

da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), coordenada pelo presidente Paulo 

Cezar Kohlrausch. Participaram da assembleia os prefeitos de Santa Clara do Sul, Teutônia, 

Taquari, Doutor Ricardo, Bom Retiro do Sul, Paverama, Capitão, Imigrante, Encantado (vice), 

Canudos do Vale, Muçum, Sério, Progresso, Fazenda Vilanova, Arroio do Meio, Westfália, 

Colinas, Poço das Antas, Marques de Souza, Vespasiano Corrêa, Westfália, Relvado e Pouso 

Novo. Também participaram o presidente do Consisa-VRT, prefeito de Itapuca Marcos 

Scorsatto, e o secretário-executivo do Consórcio, Nilton Rolante. O presidente abriu os 

trabalhos saudando a todos e, inicialmente, observou a dificuldade na realização de 

assembleias presenciais, motivo pelo qual propôs aos demais prefeitos a realização de 

reuniões virtuais a cada quinze (15) dias. “Queremos aproximar os prefeitos das estruturas dos 

governos federal e estadual”, observou. Para estes encontros, segundo ele, serão convidados 

representantes dos governos para discutir com os prefeitos as pautas regionais, como energia 

elétrica, a concessão das rodovias estaduais do Vale, conectividade, entre outras. Outro 

assunto abordado foi o pedido de auxílio do Hospital Bruno Born, para que os municípios 

custeiem as despesas com os pacientes Covid de seus municípios internados na instituição, nos 

leitos não habilitados pelo SUS. Para o presidente o auxílio deve ser repassado de acordo com 

as condições de cada município. Santa Clara do Sul, por exemplo, vai efetuar um repasse de R$ 

90.000,00 em três parcelas, tendo em vista sua realidade e o fato de não ter hospital na 

cidade. Os prefeitos de Bom Retiro do Sul e Colinas manifestaram-se a respeito. Sandro 

Herrmann salientou que a referência de seu município é Estrela, mas que acha justo que os 

demais, que têm como referência o HBB, colaborem com a instituição. “A situação é crítica”, 

disse. Danilo Bruxel, de Arroio do Meio, observou que a prefeitura aportou recursos para o 

hospital local, inclusive com mais um médico plantonista, e sugeriu que se faça pressão junto 

ao Governo Federal para que libere recursos para os hospitais que possuem UTI. O presidente 

Paulo Kohlrausch falou ainda sobre proposta de repassar auxílio para micro e pequenas 

empresas, que estavam com as atividades interrompidas em razão da pandemias. O auxílio, 

segundo ele, será entre R$ 500,00 e R$ 1.500,00, em duas parcelas, com um investimento total 

de R$ 240 mil. Disse que vai disponibilizar modelo aos municípios que tiverem interesse. Em 

seguida houve a participação do presidente do Consisa-VRT, prefeito Marcos Scorsatto, que 

falou sobre a situação das vacinas. A entidade está coordenando em nível regional a possível 

aquisição de vacinas pelos municípios e ele informou sobre o andamento das tratativas. Os 

municípios que assinaram termo de adesão – mais de 400 em todo o RS – estão fornecendo 

uma estimativa da quantidade necessária para que o Consórcio possa informar ao laboratório 

com o qual está sendo feita a negociação. “Não é definitivo, pode ser alterado depois, mas 

precisamos passar uma estimativa ao laboratório”, esclareceu Scorsatto. Da região, até esta 

data, 33 já haviam    repassado quantidade estimada   para o Consisa. O   próximo assunto em   
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Vários prefeitos, como os de Bom Retiro do Sul, Progresso, Imigrante, Encantado, Teutônia e 

Marques de Souza manifestaram-se a respeito, posicionando-se favoráveis ao retorno da 

Cogestão. Houve consenso também quanto à necessidade de que seja intensificada a 

fiscalização e de que os municípios não flexibilizem medidas definidas no decreto do Estado 

para não haver problema entre uma cidade e outra. André Brito, de Taquari, sugeriu inclusive 

que as prefeituras restrinjam ao máximo à noite nos finais de semana, períodos nos quais, 

segundo ele, correm as maiores aglomerações. O presidente Paulo Kohlrausch informou que 

esta posição – pela retomada da Cogestão – será levada à reunião com o Governador Eduardo 

Leite, marcada para as 16h, e que depois da reunião colocará o resultado no grupo dos 

prefeitos. Por fim, foi colocado em apreciação pedido do município de Itapuca, que quer se 

filiar à AMVAT. O pedido foi aprovado por unanimidade e Itapuca contribuirá inicialmente com 

uma mensalidade de R$ 410,00 (Quatrocentos e dez reais) à AMVAT. Antes de encerrar a 

reunião o presidente reforçou, conforme sugestão aprovada, que serão feitas reuniões 

quinzenas (a princípio virtuais), para as quais serão convidados representantes dos governos, a 

fim de tratar dos assuntos de interesse da região. “A representatividade política do Vale está 

na Amvat e na Avat (Associação dos Vereadores) e este é um papel do qual não podemos abrir 

mão", enfatizou o presidente, informando que já na próxima segunda-feira (22.03) participará 

de uma reunião virtual, agendada pelos prefeitos de Colinas e Estrela, com o secretário de 

Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. Sendo estas as principais deliberações o 

presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Para constar, foi lavrada a 

presente ata, que vai devidamente assinada.  

 

Paulo Cezar Kohlrausch 

Presidente da AMVAT 
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