ATA Nº 07/2014
Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2014, às 16h, na Câmara de Vereadores,
município de Arvorezinha/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Arroio do Meio,
senhor Sidnei Eckert (PMDB). Estiveram presentes os prefeitos de Arroio do Meio,
Arvorezinha, Lajeado, Marques de Souza, Vespasiano Corrêa, Cruzeiro do Sul,
Encantado, Fazenda Vilanova, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Putinga e Lajeado, e os
vice-prefeitos de Santa Clara do Sul, Putinga, Arvorezinha, Pouso Novo,Doutor Ricardo,
Ilópolis e Travesseiro. O presidente deu início aos trabalhos saudando os presentes e em
seguida passou a palavra ao prefeito anfitrião, Luiz Paulo Fontana, que desejou boas
vindas a todos e convidou prefeitos e demais presentes para a abertura da 7ª Femate,
que ocorrerá depois da assembleia. Na continuidade o presidente colocou em votação a
ata da assembleia do mês de agosto, realizada em Travesseiro, a qual foi aprovada por
unanimidade. Prosseguindo os trabalhos foi convidado a fazer sua explanação o
coordenador dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODMs) no Vale do Taquari,
senhor Lauri Ely. Ele falou sobre o objetivo dos ODMs e da importância da participação
dos municípios, entregando a todos um termo de adesão, para aqueles que quiserem,
voluntariamente, participar da iniciativa. Falou sobre os oito objetivos do milênio e as
metas e cada um, por município, frisando que muitos têm usado estes objetivos como
instrumentos de gestão. Ressaltou que os ODMs são um pacto mundial que envolve 191
países, cujas ações envolvem o setor público, empresas privadas e a sociedade civil.
Colocou aos prefeitos a proposta de realização de um seminário no mês de novembro, a
qual foi aprovada. Por fim, solicitou que cada prefeito indique um articulador municipal,
para que este seja o contato com a coordenação municipal. Na continuidade houve a
apresentação de projetos e ações desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Pesca e Cooperativismo, o que foi feito pelo diretor-geral da Pasta, José Adelar
Batista, e pelo coordenador regional, Mauro Stein. Eles forneceram números do Estado e
do Vale do Taquari, em programas como o Leite Gaúcho, Irrigação da Agricultura Familiar,
Sabor Gaúcho, Pesca e Aqüicultura, Ampliação e Qualificação da Assistência Técnica;
Reforma Agrária e Qualificação dos Assentamentos; Agricultura de Base Ecológica;
Erradicação da Pobreza Extrema e anda investimentos na Emater/RS. Outro assunto da
assembleia foi a situação de construções localizadas na faixa não edificante de rodovias
estaduais, e a proibição de que novas sejam autorizadas, assunto trazido ao debate pelo
presidente da associação, prefeito Sidnei Eckert, que demonstrou preocupação, pois em
vários municípios existem situações consolidadas há muitos anos. A área não edificante,
além da faixa de domínio, que era de quatro metros nas zonas urbanas e de dez metros
nas rurais, passou para 15 metros. Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem (Daer), trata-se de legislação federal, que o órgão é obrigado a cumprir. Em
relação ao tema, o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, observou que o município
tentou com o Daer analisar a situação do Bairro São Bento, solicitando ao órgão que
regularizasse a situação, mas não obteve resposta Sugeriu convidar o Daer para estar
presente na próxima assmelbiea, no mês de outubro. O prefeito de Encantado, Paulo
Costi, lembrou que há alguns anos atrás o Daer autorizava as construções, mas que
agora não credita que volte atrás, assim como o DNIT. Para Costi, a decisão de a partir de

agora não permitir mais construções na área não edificante é falta de bom senso. O
prefeito de Fazenda Vilanova também se referiu à situação semelhante, mas em relação à
rodovia BR-386. Informou, inclusive, que está encaminhando projeto à Câmara para
municipalizar um trecho de um quilômetro da rodovia para evitar problemas futuros.
Diantedas colocações, ficou definido que a AMVAT vai retomar o assunto na próxima
assembleia, que ocorre no dia 17 de outubro, em Roca Sales. Para tanto, vai convidar
representantes do DAER e da Empresa Gaúcha de Rodovias, além do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma vez que há situações idênticas
envolvendo rodovias federais, como no município de Fazenda Vilanova. Na reunião os
prefeitos também foram convidados para a Oktoberfest, de Santa Cruz do Sul. As
soberanas do evento e representantes da comissão organizadora estiveram presentes
para fazer o convite. A assembleia fez parte da programação oficial da 7ª Femate. Nada
mais havendo a tratar o presidente passou a palavra anfitrião, Luiz Paulo Fontana, para o
encerramento dos trabalhos. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai
devidamente assinada.
Prefeito Sidnei Eckert,
Presidente da AMVAT

