ATA Nº 01/2018
Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2018, 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 coordenação do presidente
Marcelo Caumo. Estiveram presentes os prefeitos/vice-prefeitos dos municípios
de Lajeado, Vespasiano Corrêa, Encantado, Cruzeiro do Sul, Travesseiro,
Tabaí, Coqueiro Baixo, Arroio do Meio, Muçum, Paverama, Forquetinha, Santa
Clara do Sul e Boqueirão do Leão; a coordenadora regional de Educação,
Greice Weschenfelder, o vice-reitor e pró-reitor de Ensino da Univates, Carlos
Cândido da Silva Cyrne, líderes sindicais, secretários e imprensa. O presidente
abriu os trabalhos saudando os presentes e colocou em votação a ata da
assembleia realizada em dezembro/2017, que foi aprovada por todos. Em
seguida, convidou o diretor do Jornal A Hora, Adair Weiss, que apresentou o
projeto “Pense”, construído em parceria entre a empresa, a Univates e a
Coordenadoria Regional de Educação, que busca o resgate da autoestima e
valor do mestre. ”Precisamos empoderá-los, devolvendo a eles o papel do
mestre”, ressaltou Weiss, enfatizando que a iniciativa visa criar um grande
movimento regional neste sentido. O lançamento do projeto está agendado
para o dia 26 de março. entidades parceiras desta iniciativa. Na continuidade
houve a participação do coordenador regional de Defesa Civil, tenente-coronel
André Pereira Silvério, que falou sobre as ações da Defesa Civil e deu
orientações aos municípios no caso de ocorrências, como as normas para
declaração de situação de emergência e calamidade, ações de resposta e
recuperação, plano de trabalho, repasse de recursos, entre outras. Por fim, a
Amvat manifestou seu apoio às reivindicações do setor leiteiro. Na assembleia
o presidente da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais –
Regional Sindical Vale do Taquari, explanou aos presentes as dificuldades
enfrentadas pelos produtores. Marcos Antonio Hinrichsen solicitou,
principalmente, que as Administrações Municipais intervenham junto aos
governos estadual e federal para os pedidos da categoria. “Queremos apoio
para buscar alternativas”, solicitou o dirigente. Ele citou dados como a redução
de 19,3% na remuneração dos produtores de janeiro de 2017 a janeiro de
2018. “Nos últimos dois anos, em torno de 20 mil produtores desistiram da
atividade e 30 indústrias fecharam as portas”, frisou. Encerradas as
participações o plenário tratou de assuntos gerais em pauta: foi autorizado o
descarte de materiais inservíveis como computador (CPU/teclado), máquina
fotográfica e data-show (sem conserto); também foi autorizada pelo plenário a
locação do auditório da entidade no dia 28 de março para a empresa M Santos
Consultoria, para a realização de curso Gestão Patrimonial Pública, cujo valor
será fixado posteriormente pela secretaria da AMVAT, de acordo com o
mercado na região. A revisão do valor da mensalidade de Cruzeiro do Sul ficou
para a próxima assembleia, em março, devendo ser verificado o índice do FPM
deste e de outros municípios do mesmo porte. O presidente também citou os
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diversos pedidos de participação recebidos, sendo priorizados, para a próxima
assembleia, os da AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do RS; do Consisa, para tratar sobre a adesão ao SUSAF,
com a presença do coordenador do SUSAF da Secretaria Estadual da
Agricultura, e do CRPO-VT. Citou que as assembleias serão mensais, em
alguns meses haverá inclusive duas, sendo a próxima no dia 9 de março, em
Roca Sales. Ainda no espaço de assuntos gerais o prefeito de Tabaí, Arsênio
Cardoso, chamou atenção para a situação dos prefeitos, que segundo ele
muitas vezes se preocupam com os problemas da sociedade e esquecem dos
seus. Depois que deixam a Administração, conforme ele, os prefeitos
respondem por situações que nem tem conhecimento. Arsênio pediu que a
Amvat leve esta preocupação a órgãos como o Tribunal de Contas, Ministério
Público e Judiciário. Em relação à movimentação financeira da associação,
conforme o estatuto os cheques são assinados pelo 1º tesoureiro e pelo
secretário-executivo, Paulo Ricardo Schneider, funcionário da AMVAT. Nada
mais havendo a tratar o presidente encerrou os trabalhos e, para constar, foi
lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.

Prefeito Marcelo Caumo
Presidente da AMVAT
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