ATA Nº 05/2015
Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2015, às 16h, no Auditório Pietran do Parque
João Batista Marchese, em Encantado/RS, realizou-se a assembleia geral ordinária
mensal da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do
prefeito de Dois Lajeados, senhor Valnei Cover. A mesa oficial foi formada pelo presidente
Valnei Cover; prefeito de Encantado, Paulo Costi; o vice-prefeito José Calvi; o presidente
da Suinofest 2015, Marcos Tonin; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Edson Brum; secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Juvir Costella, e a
assessora da Setur, Lizeli Bergamaschi. Estiveram presentes à assembleia, além dos
prefeitos nominados, os de Nova Bréscia, Muçum, Progresso, Relvado, Imigrante,
Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Arroio do Meio, Forquetinha, Coqueiro Baixo,
Arvorezinha, Anta Gorda, Ilópolis e Estrela, e os vice-prefeitos de Putinga, Vespesiano
Corrêa, Anta Gorda e Westfália. O presidente abriu os trabalhos saudando os presentes e
em seguida passou a palavra ao anfitrião, prefeito Paulo Costi, e ao presidente da
Suinofest, que convidaram a todos para prestigiarem o evento gastronômico. Na
continuidade o presidente da Assembleia Legislativa saudou os presentes, que afirmou
que seguirá trabalhando pelo Vale do Taquari. O secretário de Turismo enfatizou, em sua
fala, a importância do turismo para o Rio Grande do Sul, que segundo ele tem um
diferencial em relação aos demais estados, pois há uma grande diversificação entre as
regiões. Conforme ele, a secretaria está definindo a realização de seminários regionais
para que as lideranças identifiquem produtos, destinos que as regiões entendem como
prioritários para desenvolver projetos turísticos em conjunto com o Governo do Estado. O
objetivo é fazer com que os outros estados façam o Rio Grande do Sul como seu destino.
Encerrada a abertura, houve participações. O projeto "Desenvolvimento e apoio à
implantação de uma estratégia integrada de prevenção de riscos associados a regimes
hidrológicos na Bacia Taquari-Antas" foi apresentado aos prefeitos pelo coordenador do
Grupo de Gestão de Risco de Desastres da UFRGS, professor Luiz Carlos Pinto da Silva
Filho. Segundo ele, o Estado desenvolve ações para promover o mapeamento das áreas
mais suscetíveis a enchentes, como é o caso do Vale do Taquari, principalmente nas
áreas mais baixas como Encantado, Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio.
O trabalho está em fase de análise e aborda também outros tipos de catástrofes, como os
deslizamentos, que podem ocorrem quando há grande intensidade de chuvas. Na região,
no entanto, o risco é menor que em outros pontos do Estado. A previsão é de que o
projeto esteja concluído no próximo ano. O coordenador informou que agora é preciso
estabelecer ações prioritárias. “Para isso, é preciso muita interação com os prefeitos”,
assinalou, ressaltando que já foram realizadas simulações em 12 municípios, o que deve
ser ampliado. Revelou, ainda, que está sendo criada uma ferramenta livre, que ficará à
disposição das prefeituras, e pela qual será possível ver a previsão do tempo num prazo
de dez dias. Outro assunto debatido foi a respeito de Instruções Normativas do Ministério
da Agricultura que podem limitar a atividade avícola nos municípios. O município de
Westfália vai sediar audiência pública no dia 12 de junho, na Casa da Oase, às 9h30min.
O assunto foi apresentado pelo vice-prefeito de Westfália, Otávio Landmeier. As
instruções, de 2007 e 2009, deter minam, entre outros, que os aviários para a produção
de frangos de corte estejam localizados a um raio mínimo de 3 (três) quilômetros das

granjas produtoras de ovos férteis. Conforme Landmeier, os aviários construídos depois
de 2009 também correm riscos e é preciso uma mobilização para reverter a decisão, pois
muitos empreendimentos serão inviabilizados, trazendo prejuízos aos municípios. A
proposta, a ser apresentada na audiência, prevê a redução da distância para 500 metros
em função de que as mesmas normas estabelecem a adoção de novas tecnologias pelos
produtores e a existência de barreiras naturais e artificiais, além de técnicas de manejo e
medidas de biossegurança. Além da audiência em Westfália, para a qual foram
convidados todos os prefeitos da região, haverá reuniões em Nova Prata, no dia 22 de
junho; em Tupandi, no dia 29 de junho, e na Fetag, em Porto Alegre. As reivindicações,
depois de realizadas as audiências, serão levadas ao governo federal, ao qual será
solicitada a alteração na legislação. “É um tema merecedor de atenção especial visto que,
na grande maioria dos casos, a atividade é responsável pela permanência e retorno dos
jovens ao meio rural”, destaca documento que foi entregue aos prefeitos na assembleia
de Encantado. Também participou do encontro o técnico da Emater/RS-Ascar de
Westfália, Marcelo Müller. A presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do
Taquari (Codevat), Cíntia Agostini, presente à assembleia, fez uma avaliação das
audiências mantidas por lideranças regionais como o Codevat, Amvat, CIC-VT e
Associação dos Vereadores, com o presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, e
com o deputado Enio Bacci. Eles receberam reivindicações da região e o plano para o
desenvolvimento regional. Cíntia considerou positivas as audiências e frisou que este
trabalho terá continuidade. “Temos que demandar alguns temas a curto e médio prazos,
que estão mais presentes, como a concessão da BR-386. Ficamos de fomentar um
debate junto a eles (aos deputados)”, afirmou. Na assembleia houve ainda a participação
do presidente da Aslivata, Volnei Kochhann, que fez convite para o Campeonato Regional
de Futebol Amador, que se inicia dia 19 de julho e da assistente social Ana Lúcia Cardoso
e da psicóloga Greice Vendramini, do Núcleo de Assessoria e Capacitação para Rede de
Proteção, que apresentaram proposta de realização de capacitação para conselheiros
tutelares. Além destes, participou o ex-prefeito de Fazenda Vilanova, José Cenci, que
assumiu a Coordenadoria Regional da Agricultura no Vale do Taquari e colocou-se à
disposição dos prefeitos. Na ocasião o plenário aprovou o texto de nota oficial da Amvat, a
ser encaminhado a todos os municípios e imprensa regional, sobre a situação de
dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios e no qual a associação pede a
compreensão das lideranças, comunidade em geral e vereadores para as medidas de
contenção adotadas pelos gestores, tendo em vista a queda na arrecadação que está
ocorrendo, o que obriga os prefeitos a conterem os gastos, para a continuidade dos
serviços públicos. A próxima assembleia geral da Amvat foi marcada para o dia 6 de
julho, às 10h, em Relvado, seguindo-se de almoço. Além dos prefeitos, serão convidados
os secretários da Fazenda, para uma discussão sobre a crise financeira dos municípios e
medidas de contenção de despesas. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou
os trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.
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