ATA Nº 07/2016
Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2016, às 15h30min, na Câmara
de Vereadores de Arvorezinha/RS, realizou-se mais uma 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 Westfália, Arvorezinha, Encantado, Nova Bréscia, Pouso Novo,
Marques de Souza, Ilópolis, Travesseiro, Anta Gorda, Coqueiro Baixo e Santa
Clara do Sul, e os vice-prefeitos de Poço das Antas e Vespasiano Corrêa. O
presidente deu início aos trabalhos saudando os presentes e em seguida
passou a palavra ao anfitrião, Luiz Paulo Fontana, que desejou boas vindas a
todos. Na continuidade foi colocada em votação a ata da assembleia anterior,
realizada no dia 17 de agosto, em Lajeado, a qual foi aprovada por todos os
presentes. Prosseguindo os trabalhos houve a participação de representantes
de entidades comerciais, que falaram sobre a realização de feiras itinerantes
nos municípios. O presidente da CIC de Teutônia, Renato Scheffer; o
presidente do Sindilojas Vale do Taquari, Giraldo Sandri e o presidente da CDL
de Lajeado, Heinz Rockenbach, citaram os prejuízos que estas feiras
acarretam para os municípios, pois não há recolhimento de impostos, e
também aos consumidores, pela falta de garantia em relação aos produtos
adquiridos. O grupo apresentou aos prefeitos uma proposta de projeto de lei
para regulamentar a realização das feiras, já adotado em cidades como
Teutônia. A intenção é inibir a realização destes eventos. As entidades
acreditam que o êxito da ação somente será possível através da união e
cooperação com os órgãos públicos, motivo pelo qual solicitaram aos prefeitos
a implementação da legislação em seus municípios ou o aprimoramento de leis
existentes para que o comércio estabelecido seja menos prejudicado e o
município receba os tributos que lhe cabem quando ocorrerem feiras
itinerantes. A assembleia continuou com a participação de representantes da
16ª Coordenadoria Regional da Saúde (16ª CRS). O tema abordado foi o
combate ao Aedes Aegypti – prevenção à dengue, zika, chikungunya e febre
amarela urbana. A explanação foi feita pelo coordenador adjunto da 16ª
Coordenadoria Regional da Saúde, Sérgio Schmidt; pela veterinária Flávia
Bavaresco e pela enfermeira Érica Ribeiro. As profissionais da coordenadoria
alertaram os prefeitos sobre a necessidade de medidas preventivas, pois
segundo elas a luta contra o Aedes deve ocorrer o ano inteiro. Frisaram que na
região há municípios infestados, situação que pode se estender aos que ficam
próximos a estas cidades. “Na maioria dos nossos municípios podemos
trabalhar a prevenção, porque ainda não há o vetor”, ressaltaram. Flávia e
Érica falaram ainda sobre a necessidade de as prefeituras estruturarem
equipes para atuarem no combate ao mosquito, capacitando os profissionais.
Abordaram as doenças causadas pelo Aedes, os prejuízos às pessoas e aos
municípios e reforçaram a necessidade de um trabalho efetivo e constante para
eliminar os criadouros. A conscientização da comunidade igualmente foi

enfatizada pelas profissionais. “As pessoas têm que se dar conta de que as
doenças vão chegar à região”, enfatizaram. Encerradas as participações o
presidente Sérgio Marasca relatou a realização de audiência na Casa Civil do
Governo do Estado, a respeito da permanência da 16ª Coordenadoria na
região, o que foi garantido pelo secretário Marcio Biolchi no encontro, que
contou com a presença de lideranças do Vale do Taquari. Nada mais havendo
a tratar o presidente convidou o prefeito Luiz Paulo Fontana para suas
considerações finais, o qual convidou a todos para a abertura oficial da 8ª
Femate, que ocorre às 17h30min, e para prestigiarem o evento, que se
estenderá até o dia 18 de setembro. Assim, 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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