ATA Nº 10/2016
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2016, às 14h, na sede da associação,
em Estrela/RS, realizou-se Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios
do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Westfália, Sérgio
Marasca, com os prefeitos eleitos e reeleitos no pleito de outubro/2016, a fim de eleger
a nova diretoria da entidade, Gestão 2017, cujo mandato se inicia em 1º de janeiro de
2017. Estiveram presentes os prefeitos eleitos dos seguintes municípios: de Estrela,
Westfália, Pouso Novo, Marques de Souza, Colinas, Poço das Antas, Bom Retiro do
Sul, Arroio do Meio, Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Santa Clara do Sul, Paverama,
Travesseiro, Taquari, Forquetinha, Imigrante, Progresso, Teutônia, Muçum, Lajeado,
Ilópolis e Fazenda Vilanova, e os vice-prefeitos de Nova Bréscia, Paverama e
Progresso. O presidente Sérgio Marasca abriu os trabalhos saudando os presentes e
comunicou, em seguida, que a ata de novembro 2016 será apreciada na primeira
assembleia do próximo ano. Em seguida, convidou para fazerem explanação a
senhora Edna Menezes e o senhor Márcio Espíndola, da empresa Power Tech
Tecnologia, que falaram sobre o incremento da arrecadação municipal através do
combate à sonegação fiscal. Eles apresentaram programa de declaração eletrônica
das instituições financeiras, a ser disponibilizado pelos municípios para que os bancos
e demais pessoas jurídicas, obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições
Financeiras, possam registrar a apuração do ISSQN através da importação de dados
no Padrão ABRASF 2.3. Segundo eles, com a implantação do sistema as
Administrações Municipais poderão acompanhar toda a situação das instituições
financeiras, segmento que representa uma das maiores demandas do setor de
fiscalização do ISSQN, com grande sonegação e evasão de impostos. Encerrada a
apresentação o presidente convidou para sua palestra o diretor da Consultoria em
Direito Público (CDP), advogado Gladimir Chiele, que falou sobre os desafios aos
novos prefeitos e as responsabilidades civil e penal dos mesmos. Ele abordou temas
como a prerrogativa de função – Foro Privilegiado; a responsabilidade penal,
especialmente em relação ao Decreto-lei 201/67, destacando alguns delitos que
podem ser cometidos pelos agentes políticos, como a apropriação de bens e rendas
públicas, utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos, desvio de verbas,
autorização de despesas em autorização em lei, entre outras. Também transmitiu
orientações gerais para o mandato, com esclarecimentos sobre o pagamento dos
agentes políticos, pagamento de horas extras a servidores, insalubridade e
periculosidade, Cargos em Comissão, descumprimento de decisões do Tribunal de
Contas do Estado, despesas com educação, recolhimento de INSS, recolhimento de
IR e ISSQN, multas de trânsito e dívida ativa. Após a palestra o presidente Sérgio
Marasca deu início ao processo de escolha da diretoria 2017, infomando que,
conforme acordo existente na associação, de que o partido que elege o maior número
de prefeitos, no caso o PMDB, indicaria o presidente para o primeiro ano do mandato.
Convidou o prefeito de Estrela, Carlos Rafael Mallmann, indicado pelo partido para

ser o presidente, para que apresentasse a chapa da diretoria, o que foi feito. A chapa
está assim constituída: Presidente: Carlos Rafael Mallmann, de Estrela; 1º VicePresidente: Marcelo Caumo, de Lajeado; 2º Vice-Presidente: Lourival Aparecido
Bernardino de Seixas, de Muçum; 1º Secretário: Jonatan Brönstrup, de Teutônia; 2ª
Secretária: Cátea Maria Santin Borsatto Rolante, de Doutor Ricardo; 1º Tesoureiro:
Celso Kaplan, de Imigrante e 2º Tesoureiro, Gilberto Gaspar Costantin, de Progresso.
O Conselho Fiscal tem como titulares Paulo Cezar Kohlrausch, de Santa Clara do Sul,
Adroaldo Conzatti, de Encantado, e Genésio Roque Hofstetter, de Travesseiro. Os
suplentes de Conselho Fiscal são Edmilson Amauri Dörr, de Marques de Souza;
Emanuel Hassen de Jesus, de Taquari, e Edmilson Busatto, de Bom Retiro do Sul.
Não houve outra chapa e a apresentada foi eleita por aclamação. Antes do
encerramento dos trabalhos o presidente Sérgio Marasca comunicou a todos que a
região está recebendo uma ambulância para o Posto Avançado do Samu, em Estrela,
e convidou a todos para participarem de encontro em seu município, quando estará
presente o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra, a ser realizado
no dia 19 de dezembro, no Salão da OASE do município. O presidente eleito, Carlos
Rafael Mallmann, disse regionalização é a grande meta de sua gestão à frente da
AMVAT. “Nossa missão será trabalhar a regionalização, ter ações em conjunto para
que os municípios possam reduzir custos e melhorar os serviços prestados à
população”. Conforme Mallmann, um grande exemplo de resultados positivos obtidos
com a regionalização é o Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consisa). Segundo ele,
Estrela, por exemplo, conseguiu baratear em 25% o custo dos medicamentos
adquiridos por meio do consórcio. Uma das áreas citadas pelo presidente eleito é a do
Meio Ambiente. Ele entende que a região deve ter um órgão regional, que possa emitir
os licenciamentos ambientais. Desta forma, as prefeituras não precisariam ter equipes
próprias e, ao mesmo tempo, teriam condições de aumentar o leque de atividades a
serem licenciadas, sem depender da Fepam. “Queremos unir forças”, reforçou. Eleita
e nova diretoria e nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos e,
para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada. Estrela/RS,
em 15 de dezembro de 2016.
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