ATA Nº 04/2017
Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2017, às 16h, no Auditório Navegar,
no Porto de Estrela/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação
dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), sob a coordenação do presidente
Carlos Rafael Mallmann. Estiveram presentes os prefeitos dos municípios de
Estrela, Imigrante, Doutor Ricardo, Cruzeiro do Sul, Colinas, Capitão,
Encantado, Arroio do Meio, Muçum, Vespasiano Corrêa, Travesseiro,
Forquetinha e Westfália; e os vice-prefeitos de Paverama e Fazenda Vilanova.
Ainda prestigiaram o encontro o secretário do Meio Ambiente de Estrela, Hilário
Eidelwein, que é presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio
Ambiente do Rio Grande do Sul; representante da Famurs no Vale do Taquari,
Edegar Cerbaro; diretor do Porto de Estrela, Antônio Busnello, o presidente da
Amturvales, Rafael Fontana, e o presidente da Estrela Multifeira 2017, Claus
Wallauer. O presidente abriu os trabalhos saudando a todos e convidou para
compor a mesa oficial a segunda secretária, prefeita Cátea Rolante; o primeiro
tesoureiro, prefeito Celso Kaplan, o presidente da Estrela Multifeira, Claus
Wallauer, e o diretor do Porto de Estrela, Antônio Busnello. Inicialmente
colocou em votação a ata da assembleia anterior – extraordinária realizada no
dia 3 de julho – a qual foi aprovada por unanimidade. Entre os temas da pauta,
as atividades do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica TaquariAntas, apresentadas pelo presidente Júlio Salecker. Ao explicar a atuação,
abrangência, constituição interna e diagnóstico de uso da bacia, ele explicou
que a qualidade da água determina o enquadramento na resolução Conama
357/2005 e que atualmente a região está na classe 4, cujo limite mais negativo
é 5. Conforme definido pelo comitê em dezembro de 2012, segundo ele, a
meta é chegar na classe 3 dentro de 10 anos e na 2 até 2032. Salecker alertou
para o fato de que o enquadramento é importante para a limpeza das águas,
mas que ele pode ser um limitante para o desenvolvimento do Vale, pois
impede o estabelecimento de empresas que não obedeçam aos limites
determinados. Ele ainda solicitou maior engajamento dos representantes
municipais junto ao comitê, lembrando que a preservação dos rios é uma
obrigação das prefeituras. “ ”Gostaríamos que vocês estivessem junto com a
gente. Tocar esse barco depende de todos nós”, manifestou. Em seguida
houve a participação de Carlos Alberto Martini e Renato Zanella Filho, da
empresa IGTEC Assessoria e Consultoria em Gestão Púbica e Empresarial,
que expuseram estudo técnico sobre a implantação de um consórcio
intermunicipal focado em inspeção sanitária. Tendo como referência o Vale do
Rio Pardo, foi sugerida a criação de um departamento ambiental agregado ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa), através do
qual uma única equipe atenderia a vários municípios que dividiriam as
despesas. Nas próximas semanas será efetuado levantamento das prefeituras
interessadas, a fim de avaliar a estrutura necessária e a viabilidade do projeto.
Presidente da Amvat, o prefeito de Estrela, Rafael Mallmann, ressaltou que

está trabalhando para que os municípios possam unir forças e reduzir os
custos operacionais. Contestando a notícia de que a Caixa Federal extinguiria
a Gerência Executiva de Governo do Vale dos Sinos, situada em Novo
Hamburgo, o superintendente executivo Marcos de Souza Oliveira esclareceu
que estão em andamento análises e readequações no atendimento da
instituição, mas garantiu que não há previsão do fechamento da unidade. De
acordo com ele, os financiamentos com recursos públicos federais continuam
sendo encaminhados pela mesma equipe e no mesmo local. Os líderes
municipais ainda debateram sobre a necessidade de investimentos na
divulgação das atrações turísticas do Vale do Taquari, exposição que foi feita
pelo prefeito de Imigrante Celso Kaplan. Segundo ele, para que o turismo
cresça é preciso ter produtos para mostrar, apresentar os municípios. Neste
sentido, pediu a união da Amvat e Amturvales para investirem em projeto de
divulgação em nível regional. O presidente Rafael Mallmann citou ainda
algumas conquistas recentes da entidade, como a contribuição nas
articulações que levaram à suspensão do decreto estadual de redução do
ICMS cobrado na importação do leite, e a prorrogação da Instrução Normativa,
também pelo Governo do Estado, em relação aos Integrados de aves e suínos,
que acarretaria enormes perdas em retorno de ICMS dos municípios. Já o
prefeito de Arroio do Meio falou sobre pedido, solicitado por ele e encaminhado
ao Ministério das Cidades pela Amvat, para aumento dos limites do Minha
Casa, Minha Vida na região do Vale do Taquari. O pleito está protocolado e,
segundo ele, o ministério entende que é uma solicitação justa, mas que deve
avaliar, em nível de país, a questão das regiões metropolitanas, pois parece
estar “desvirtuada” em algumas regiões. Na ocasião o presidente da comissão
organizadora da Estrela Multifeira, Claus Wallauer, agradeceu o apoio recebido
da prefeitura na organização do evento e declarou que o sucesso da feira, que
se iniciará no fim da tarde, não é de uma ou duas pessoas, mas de toda a
população de Estrela. A assembleia da Amvat fez parte da programação oficial
da Estrela Multifeira. Sendo estes os assuntos, o presidente encerrou os
trabalhos, convidando a todos para a abertura oficial da feira, às 18h30min. E,
para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.
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