ATA Nº 10/2015
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2015, às 16h, no Centro Administrativo
Municipal, em Progresso/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Dois Lajeados,
senhor Valnei Cover. Estiveram presentes os prefeitos de Dois Lajeados, Progresso,
Doutor Ricardo, Relvado, Poço das Antas, Anta Gorda, Roca Sales, Marques de Souza,
Nova Bréscia, Ilópolis, Boqueirão do Leão, Santa Clara do Sul, Vespasiano Corrêa,
Muçum, Forquetinha e Imigrante; os vice-prefeitos de Arroio do Meio e de Travesseiro; o
prefeito em exercício de Coqueiro Baixo e o secretário da Saúde e Arvorezinha,
representando o prefeito daquele município. O presidente deu início aos trabalhos
saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao prefeito anfitrião, Edegar
Cerbaro, que desejou boas vindas a todos e convidou-os a prestigiar a 2ª Expofeira de
Progresso. Na continuidade o presidente colocou em votação a ata da assembleia
realizada em outubro, a qual foi aprovada por todos os presentes. Em seguida houve a
participação do diretor da Consultoria em Direito Público – CDP – advogado Gladimir
Chiele, que prestou informações sobre os procedimentos necessários para o equilíbrio
orçamentário e fechamento das contas do exercício. Ele abordou várias questões, como
os gastos com folha de pagamento- que segundo ele é a maior unidade de custeio das
prefeituras – programas vinculados com o governo, revisão anual dos funcionários,
empenho de obras previstas, entre outros. Chiele também alertou os prefeitos para
cuidados que devem ser tomados no ano que vem, quando ocorrem as eleições
municipais e é o último ano do mandato dos atuais gestores. “Os orçamentos foram
encaminhados para as Câmaras de Vereadores com uma previsão de crescimento de 8 a
10%, que não deve se realizar”, enfatizou, advertindo que, se isto ocorrer, haverá déficit
orçamentário. De acordo com o diretor da CDP, o reajuste dos funcionários deve ser
adequado ao orçamento. Conforme Chiele, a revisão geral anual é obrigatória, mas o
aumento depende da questão local de cada prefeitura. Após a participação de Chiele
foram tratados assuntos gerais. O presidente sugeriu a realização de encontro de
confraternização no fim de ano, que foi aceito pelos presentes, sendo definido o dia 14 de
dezembro para um jantar, a ser realizado em Arroio do Meio ou Encantado, que se
propuseram sediar, o que será definido posteriormente. Também comentou a respeito da
audiência com o secretário-adjunto da Casa Civil, quando a diretoria da Amvat solicitou a
nomeação de policiais civis para o Vale, servidores para o IGP e Corpo de Bombeiros de
Lajeado, que também enfrentam problemas com a falta de funcionários. Porém, de acordo
com o presidente, é difícil que isto venha ocorrer a custo prazo. Colocou em discussão
ainda a proposta para a realização de capacitação para os conselheiros tutelares eleitos
no mês de outubro, para todos os municípios que ainda não fizeram. A intenção era fazer
em conjunto com a Amvat, havendo desconto se mais municípios aderissem, mas o
plenário entendeu que cada município deveria ver esta situação de forma individual.
Houve ainda discussão sobre a indicação de prefeitos para fazerem parte do Corepe
(Conselho das Rodovias Pedagiadas). Foram indicados, como titulares, os prefeitos de
Encantado e Muçum, que se dispuseram participar, e como suplente o prefeito de Estrela.
Será sugerido ao Corepe, já que houve manifestação do prefeito em também participar,
que o outro suplente seja o prefeito de Garibaldi. Na ocasião o vice-prefeito de Arroio do

Meio Aurio Scherer, convidou a todos para uma reunião com o presidente da Funasa, que
estará naquele município no dia 4 de dezembro, e cujos convites serão enviados na
semana pela secretaria da Amvat. O prefeito de Progresso, Edegar Cerbaro, lembrou que
em breve haverá eleição do Codevat, e que a Amvat deve pensar em nomes para ocupar
a vice-presidência, como ocorre hoje, ou até mesmo para a presidência. Já o prefeito de
Doutor Ricardo convidou a todos para as festividades do aniversário do município e para
a assembleia geral que será realizada no dia 4 de dezembro. O presidente Valnei Cover
lembrou, por fim, que na assembleia do dia 4, em Doutor Ricardo, será eleita a nova
diretoria da Amvat, gestão 2016, cabendo ao Partido dos Trabalhadores a indicação do
próximo presidente. O nome deve ser definido em reunião na próxima semana. Nada
mais havendo a tratar, o presidente Valnei Cover encerrou os trabalhos e, para constar, foi
lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.
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