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Aos  17  (dezessete)  dias  do  mês  de  março  de  2016,  às  17h,  no  Centro
Administrativo de Santa Clara do Sul/RS, realizou a primeira assembleia geral
ordinária  da  Associação dos Municípios do Vale  do Taquari  (Amvat),  sob a
presidência do prefeito de Westfália, Sérgio Marasca. Estiveram presentes os
prefeitos de Santa Clara do Sul, Westfália, Coqueiro Baixo, Fazenda Vilanova,
Progresso, Pouso Novo, Poço das Antas, Travesseiro, Muçum, Nova Bréscia,
Relvado, Ilópolis,  Roca Sales, Lajeado, Arroio do Meio, Boqueirão do Leão,
Capitão,  Vespasiano  Corrêa,  Forquetinha,  Sério  e  Anta  Gorda,  e  os  vice-
prefeitos de Santa Clara do Sul e Sério.  Após formação da mesa oficial,  o
presidente registrou, inicialmente, voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito
e  vice-prefeito  de  Arvorezinha,  Leonir  Fornari.  Também  cumprimentou,  em
nome da Amvat, o prefeito de Dois Lajeados, Valnei Cover, que foi eleito para a
presidência da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales
(Amturvales). Na continuidade, passou a palavra ao prefeito anfitrião, Fabiano
Immich,  que  desejou  boas  vindas  a  convidou  a  todos  para  prestigiarem a
SnataFlor – Feira das Flores, cuja abertura ocorre às 19h desta mesma data.
Prosseguindo  os  trabalhos  o  presidente  convidou  para  sua  participação  o
diretor do Foro de Lajeado, Luís Antônio de Abreu Johnson; o presidente da
Alsepro, Dani Petry, e o diretor de obras da entidade, Leo Katz. Eles falaram
sobre a necessidade de recursos para a conclusão da ala feminina do Presídio
Estadual  de  Lajeado  e  solicitaram a colaboração dos municípios.  .  Faltam,
segundo  eles,  cerca  de  R$  250  mil  para  o  término  dos  trabalhos.  O  juiz
Johnson  frisou  que  a  obra  é  um  exemplo,  pois  é  a  única  feita  de  forma
comunitária no país. Teve a participação da Prefeitura de Lajeado, que investiu
R$ 120  mil,  e  de  várias  entidades,  a  partir  de  campanhas  realizadas  pela
Alsepro. O presídio, conforme o magistrado, tem jurisdição em 17 municípios
de três comarcas, que foram chamados a colaborar, com valores que variam de
acordo com o número de habitantes. “O Presídio de Lajeado é ainda o segundo
pior do país. Hoje a média de ocupação é de 20 a 22 apenados por cela, as
quais têm capacidade para seis”,  frisou o juiz.   Johnson acrescentou que a
construção da ala feminina é uma necessidade, pois hoje é cada vez maior a
presença de mulheres em situações de delito. A ala feminina, ressaltou, terá
praticamente  a  mesma  área  do  masculino  e  atende  todos  os  requisitos
necessários em termos de segurança.  Ele disse acreditar na conclusão do
projeto.  “A  união  da  comunidade  do  Vale  do  Taquari  supera  todos  os
problemas”, enfatizou. Os prefeitos presentes à assembleia chegaram a discutir
a possibilidade de a Amvat aportar recursos para a conclusão da ala feminina,
mas tendo em vista necessidades de outras casas prisionais, o plenário decidiu
que cada município deveria buscar os recursos necessários para a obra. O
presidente Sérgio Marasca fez um apelo para que todos colaborem. “Temos
que ter  compromisso com o  Vale do Taquari”,  afirmou.   A 



estimativa de valores por município é a seguinte: Lajeado, R$ 120 mil; Canudos
do Vale, R$ 5 mil; Cruzeiro do Sul, R$ 18,5 mil; Forquetinha, R$ 5 mil; Marques
de Souza, R$ 6 mil; Progresso, R$ 9,5 mil; Santa Clara do Sul, R$ 9,5 mil;
Sério, R$ 5 mil; Estrela, R$ 50 mil; Bom Retiro do Sul, R$ 18,5 mil; Colinas, R$
5 mil; Fazenda Vilanova, R$ 6 mil; Teutônia, R$ 45 mil; Imigrante, R$ 5 mil;
Paverama,  R$  12,5  mil;  Poço  das  Antas,  R$  5  mil  e  Westfália,  R$  5  mil.
Também participou da assembleia comitiva da Fenachim, que ocorre no mês
de maio em Venâncio Aires. A rainha  Daiara Stein e as princesas da Festa
Nacional  do  Chimarrão,  Gabriela  Hantt  e  Nayara  Simões,  convidaram  os
prefeitos para prestigiarem o evento. Destacaram os 30 anos da festa, que terá
inúmeras atrações e shows nacionais,  como Anita,  em 6 de maio; Bruno e
Barreto no dia 7; O Rappa no dia 14 e Padre Alessandro Campos no dia 15 de
maio.  Dando  prosseguimento  à  assembleia  oO  presidente  comunicou  aos
demais  que  estava  prevista  também  a  participação  de  representante  da
Secretaria  Estadual  da  Saúde,  mas  que  este  informou,  pouco  antes  da
assembleia, que não seria possível comparecer, sendo um dos motivos o fato
de não haver “boas notícias” para os municípios. Prosseguindo os trabalhos, o
presidente Sérgio Marasca colocou à apreciação dos presentes o retorno da
cobrança de mensalidades,  que está  suspenso há um ano como forma de
auxiliar os municípios neste momento de crise. A proposta é de que retorne em
abril, sem reajuste, o que foi acatado pelos presentes. Os prefeitos definiram
também indicações para entidades regionais, a saber: ao Codevat, os prefeitos
de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, para ocupar a vice-presidência, e o prefeito
de Travesseiro, Ricardo Rockenbach, para o Conselho de Representantes; ao
Codeter os indicados foram os prefeitos de Progresso, Edegar Cerbaro (titular)
e Ricardo Kich, de Marques de Souza (suplente). Já para o Comitê Gestor da
Tecnovates, da Univates, o novo titular é o prefeito de Nova Bréscia,  Gilnei
Agostini,  que  substitui  o  prefeito  de  Lajeado,  Luis  Fernando  Schmidt,  e  o
suplente  é  o  prefeito  de  Encantado,  Paulo  Costi.  Os  prefeitos  também
apreciaram e aprovaram pedido da Amturvales para colocar uma extensão da
entidade junto à sede das Amvat, em Estrela. Houve manifestação do prefeito
de Estrela, Carlos Rafael Mallmann, informando que o município não se opõe,
e o pedido foi autorizado pelos presentes. O presidente da Amturvales, prefeito
Valnei Cover, manifestou-se aos colegas afirmando que o objetivo é prestar um
serviço mais próximo dos municípios. Com isto, uma turismóloga atenderá as
cidades na região de Encantado e outra profissional, que vai atuar em Estrela,
atenderá os municípios da microrregião. Cover falou aos prefeitos sobre os
projetos da associação, colocando-os a par do Trem Turístico. Pediu um voto
de confiança à nova diretoria, para que possa mostrar seu trabalho, e solicitou
que aqueles que não estão contribuindo voltem a participar. Informou, ainda,
que todos os municípios deverão fazer um cadastro no Ministério do Turismo, a
fim de que possam se habilitar a receber recursos, e colocou a Amturvales à
disposição  para a  realização desse  trabalho. O  presidente comunicou, ainda,



que no dia 8 de abril haverá seminário promovido pela Famurs e TCE/RS na
Univates, em Lajeado, com apoio da Amvat. Serão debatidos os cuidados com
as contas públicas no encerramento de mandato, condutas vedadas durante o
processo eleitoral,  pauta  municipalista  e Prêmio Boas Práticas.  O evento  é
destinado  a  prefeitos,  vice-prefeitos,  secretários,  assessores  jurídicos,
vereadores e demais interessados.  Já o prefeito de Anta Gorda, Neori Dalla
Vechia,  convidou  a  todos  para  a  assembleia  que  será  realizada  em  seu
município no dia 28 de abril, data em que ocorre a abertura da FestLeite. Nada
mais  havendo a  tratar  o  presidente  Sérgio  Marasca encerrou os  trabalhos,
convidando a todos para a próxima assembleia, dia 28 de abril. E, para constar,
foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada. 

Prefeito Sérgio Marasca
Presidente da Amvat


