ATA Nº 02/2013
Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2013 às 14h30min, na Câmara de
Vereadores, em Arvorezinha/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da
Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do
prefeito de Progresso, Edegar Cerbaro. Estiveram presentes os prefeitos dos
municípios de Progresso, Arvorezinha, Colinas, Imigrante, Mato Leitão,
Marques de Souza, Travesseiro, Anta Gorda, Estrela, Vespasiano Corrêa,
Lajeado, Poço das Antas, Pouso Novo, Roca Sales, Santa Clara do Sul,
Fazenda Vilanova, Nova Bréscia, Forquetinha e Muçum, e os vice-prefeitos de
Roca Sales, Santa Clara do Sul, Coqueiro Baixo, Encantado, Boqueirão do
Leão e Putinga. O presidente abriu os trabalhos e em seguida passou a palavra
ao anfitrião, prefeito Luiz Paulo Fontana, que desejou boas vindas a todos. Na
continuidade foi colocada em votação a ata da assembleia anterior, aprovada
por unanimidade, e feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas
de 11 de janeiro a 4 de fevereiro. O presidente passou então para as
participações. Inicialmente o prefeito em exercício de Encantado, José Calvi, e
o secretário de Saúde do município, Marino Deves, falaram sobre o Centro
Regional de Reabilitação Motora. Conforme o secretário, a construção do
prédio, com 1,2 mil metros quadrados, foi concluída, mas agora é preciso uma
equipe técnica para que possa entrar em funcionamento. Segundo ele, o local
oferecerá uma grande quantidade de serviços, mas a preocupação agora é o
financiamento para que possa funcionar. Ele entende que deva ser tripartite,
com a participação dos governos federal, estadual e municipais. A proposta é a
adesão dos municípios ao projeto, o que será discutido agora pelos secretários
da Saúde da região. “Demanda existe, mas trago a preocupação quanto ao
orçamento”, enfatizou Deves. Segundo ele, será um centro de alta
complexidade, diferente do que a maioria dos municípios faz hoje. Já o prefeito
de Arvorezinha, Luiz Paulo Fontana, questionou a situação de seu município, já
que estão ocorrendo alterações na área das Coordenadorias Regionais de
Saúde e Arvorezinha deverá pertencer à 19ª Coordenaria, e não mais à 16ª, no
Vale do Taquari. Quis saber se haveria algum impedimento de Arvorezinha
participar do Centro, mas acredita-se que não haverá problemas. Depois disto
houve a participação da diretora da Associação dos Amigos e Parceiros da
Erva-Mate. Juliana Montagner falou sobre os objetivos da entidade, que existe
desde 1996, frisando que é o desenvolvimento da cadeira produtiva da ervamate. A principal ação da entidade hoje, segundo ela, é a identificação
geográfica – como foi feito no Vale dos Vinhedos, na Serra gaúcha - o que
garantirá um selo de procedência e maior valor agregado aos municípios que
fizerem parte. Informou, por exemplo, que Ilópolis produz 20,4% da folha de
erva-mate no Rio Grande do Sul., Disse que a associação é regional e que
precisa de apoio e destacou a fundação no início do ano, em Ilópolis, do
Instituto Brasileiro do Mate, para o qual o governo destinará um percentual
dos impostos recolhidos para desenvolver a cadeia produtiva.
O

grande questionamento, segundo ela, é como a região quer organizar o setor,
motivo pelo qual pediu apoio dos prefeitos, pois outras questões têm que ser
discutidas, como a informalidade. Prosseguindo os trabalhos, o advogado
Gladimir Chiele, da CDP, de Porto Alegre, forneceu orientações aos prefeitos
sobre as administrações, abordando temas diversos e ações que os chefes dos
Executivos Municipais podem enfrentar. Também falou sobre o projeto que
está na Assembleia Legislativa e aumenta as multas aos gestores pelo Tribunal
de Contas, alertando para que os prefeitos se mobilizem para que não seja
aprovado. Os trabalhos prosseguiram com relato do prefeito de Lajeado, Luís
Fernando Schmidt, sobre o Encontro Nacional de Prefeitos, realizado em
Brasília. Na sua opinião, foi muito produtivo, com a participação da presidenta
Dilma Rousseff e de vários ministros. Frisou que a presidenta garantiu recursos
para o funcionamento de creches construídas com recursos federais (um ano e
meio) e que, quanto aos royalties do petróleo, afirmou que não pretende mexer
nos royalties que já existem. Alertou para que os prefeitos fiquem atentos ao
Pré-Sal. Schmidt sugeriu aos colegas que encaminhem aos ministérios pedidos
dos cadernos entregues no Encontro Nacional de Prefeitos, pois são
importantes para que possam verificar os recursos que podem buscar em cada
pasta. O prefeito destacou, por fim, que apolítica não está em voga e que a
presidenta deixou claro que o que importa é que os projetos sejam bem feitos.
Outro assunto tratado pelo plenário diz respeito à implantação de uma usina
para transformar lixo em energia, conforme proposta apresentada aos prefeitos
em janeiro. Os prefeitos da região querem aprofundar as discussões a respeito
do projeto da usina, que terá capacidade para beneficiar de 250 a 1,2 mil
toneladas de lixo ao dia, podendo gerar ainda 80 empregos diretos. Para tanto,
os municípios devem assinar um termo de adesão para fornecer o lixo e
viabilizar o empreendimento, que deve ser implantado em Taquari. No entanto,
como a maioria dos gestores assumiu há pouco mais de um mês, houve o
entendimento de que é preciso uma avaliação mais aprofundada da proposta.
Por sugestão do prefeito de Lajeado foi formada uma comissão para
aprofundar as discussões, da qual fazem parte os prefeitos de Colinas, Gilberto
Keller (PMDB), de Arvorezinha, Luiz Paulo Fontana (PSDB); de Marques de
Souza, Ricardo Kich (PP); de Muçum, Lourival Seixas (PMDB); de Santa Clara
do Sul, Fabiano Immich (PMDB), e de Vespasiano Corrêa, Marcelo Portaluppi
(PP). Outros prefeitos ainda poderão integrar o grupo. O plenário fez, em
seguida, indicações de representantes para entidades. Os prefeitos de
Arvorezinha e Imigrante foram indicados para fazer parte do Conselho Fiscal
do Consórcio Intermunicipal de Saúde; o de Encantado, para o Conselho
Consultivo Regional II da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sediado
em Encantado; e ainda os prefeitos de Colinas (titular) e Lajeado (suplente)
para integrarem o Comitê Gestor do Parque Científico e Tecnológico do Vale
do Taquari – Tecnovates. Foram marcadas também as próximas assembleias:
dia 15 de março, em Colinas; 20 de maio em Estrela; 19 de setembro em Santa

Clara do Sul, e 8 de novembro em Forquetinha. Para o encontro de Colinas,
por sugestão do prefeito de Lajeado, será convidado para palestrar o senhor
Marcos Regelin, Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já para o
ano de 2014, Arvorezinha sediará a assembleia de Setembro e Anta Gorda, em
Abril. Em 2015, Progresso será sede do encontro do mês de novembro. Já no
dia 15 de abril deste ano deve ocorrer um seminário promovido pela AMVAT
com a participação do Ministério Público e Poder Judiciário para discutir
assuntos relacionados às administrações municipais. Definidas estas questões
o presidente Edegar Cerbaro passou a palavra ao anfitrião, Luiz Paulo
Fontana, para suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar o
presidente encerrou os trabalhos e convidou a todos para a assembleia do dia
15 de março, em Colinas. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai
devidamente assinada.
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