ATA Nº 01/2017
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2017, às 17h, na Câmara de
Vereadores de Muçum/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da
Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT). Os trabalhos foram
abertos pelo presidente Rafael Mallmann, que em virtude de viagem passou a
coordenação ao prefeito de Muçum, Lourival Seixas, 2º vice-presidente da
associação. Estiveram presentes os prefeitos de Estrela, Muçum, Boqueirão do
Leão, Progresso, Cruzeiro do Sul, Encantado, São Valentim do Sul, Dois
Lajeados, Arroio do Meio e Doutor Ricardo, e ainda a vice-prefeita de Arroio do
Meio e o vice-prefeito de Doutor Ricardo. Inicialmente o prefeito Lourival Seixas
saudou os presentes, convidando-os a prestigiarem a abertura da ExpoMuçum,
que ocorre após a assembleia. De imediato convidou a Rainha do município de
Encantado, Daiani Bergamaschi, que convidou a todos para prestigiarem a
Suinofest. A AMVAT fará assembleia no município no dia 9 de junho, junto com
encontro das Primeiras-Damas e Soberanas da região. Na continuidade
ocorrem participações, a saber: Liane Klein e Alexandre Schmidt, do
Sebrae/RS, apresentaram os “Projetos de políticas públicas para
desenvolvimento nos municípios do VTRP”. Eles falaram sobre as áreas de
atuação do Sebrae, que nos vales do Taquari e Rio Pardo abrange 62
municípios, sobre o perfil dos Coredes, as maiores culturas e rebanhos do Vale
do Taquari em 2015, e os serviços disponibilizados pelo Sebrae em apoio aos
municípios e empreendedores, como a Sala do Empreendedor, Rede Simples,
Compras Públicas e Educação Empreendedora. O prefeito de Imigrante, Celso
Kaplan, demonstrou preocupação com a administração financeira dos
servidores, que muitas vezes encontram dificuldades para administrá-la, em
virtude de muitos empréstimos consignados. Os representantes do Sebrae vão
encaminhar, para ser repassado aos municípios, um link onde é possível
acessar finanças pessoais, que pode auxiliar os servidores. O material
apresentado também será disponibilizado à associação, que poderá repassá-lo
aos prefeitos. Jaqueline Rosa, coordenadora de Articulação de Políticas
Públicas, e Andrea Asti Severo, coordenadora de Pesquisa da Faders
Acessibilidade e Inclusão, falaram sobre o trabalho desenvolvido pela fundação
no Governo do Estado convidaram os municípios para o 152º Fórum Regional
da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com
Altas Habilidades, marcado para o dia 20 de junho, em Taquari. O presidente
da Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari,
Marcelo Mallmann, divulgou o Fórum Internacional de Educação, que será
realizado em Estrela, no mês de julho, promovido pela associação e pela
AMVAT. Segundo ele, de 20 a 22 de julho serão discutidos temas variados com
os profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental, com palestrantes
de renome internacional. A proposta é reunir dois mil educadores, a um baixo
custo. Já existem previamente inscritos, conforme o secretário, 1,2 mil
pessoas. Serão 20 horas de formação e o custo está orçado em 364,00 por

participante, ficando em R$ 180,00 a partir de 40 pessoas. Ainda participaram
da assembleia o professor Jorge Bento de Souza e Gustavo Wohlgemuth de
Souza, da empresa Gestão, que abordaram o controle patrimonial e controle
interno municipal. O ex-prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, que
recentemente assumiu o cargo de superintendente do Departamento Nacional
de Produção Mineral, também participou do encontro e colocou-se à disposição
dos prefeitos para o que for possível colaborar. Antes do encerramento dos
trabalhos o plenário aprovou moção, encaminhada pelo prefeito de Fazenda
Vilanova, José Cenci, o qual sugere que a Amvat convide, para palestrar na
assembleia geral de Encantado, no dia 9 de junho, o secretário estadual de
Segurança Pública, Cezar Schirmer. O objetivo é expor as carências dos
municípios e levar as reivindicações do Vale ao secretário. Cenci sugera que,
se não for possível o comparecimento do titular da SSP na reunião dos
prefeitos, seja marcada uma audiência com lideranças da AMVAT, a fim de que
a região possa levar suas reivindicações, entre elas a designação de policiais
militares, que passam por treinamento, para as cidades do Vale do Taquari. O
ex-prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, que recentemente assumiu o
cargo de superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral,
também participou do encontro e colocou-se à disposição dos prefeitos para o
que for possível colaborar. Na agenda entregue aos prefeitos constam as
correspondências expedidas e recebidas pela AMVAT, relatório financeiro de
janeiro a maio deste ano e também informação dos novos valores da
Consultoria em Direito Público (CDP) para os municípios que aderirem ao
contrato por intermédio da AMVAT, a saber: de R$ 1.400,00 a R$ 1.550,00
mensais para orçamentos de até R$ 12 milhões: de R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00
para orçamentos entre R$ 12 milhões e R$ 20 milhões; de R$ 1.700,00 a R$
1.950,00 para orçamentos de R$ 20 milhões até R$ 40 milhões, e R$ 2.300,00
mensais para municípios com orçamento acima de R$ 40 milhões. Os prefeitos
também receberam convite para o Encontro de Interiorização da Famurs, que
será realizado no dia 2 de junho, às 15h, na Câmara de Vereadores de
Taquari. Nada mais havendo a tratar o presidente em exercício Lourival Seixas
encerrou os trabalhos e convidou a todos para a assembleia do dia 9 de junho,
às 15h, na Prefeitura de Encantado. E, para constar, foi lavrada a presente ata,
que vai devidamente assinada.

Lourival Seixas,
2º Vice-Presidente da AMVAT,
no exercício da presidência

