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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 15h30min, na Câmara de 

Vereadores de Anta Gorda/RS, realizou-se mais uma assembleia geral 

ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a 

presidência do prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo. Estiveram presentes os 

prefeitos e/ou vice-prefeitos de Anta Gorda, Lajeado, Encantado, Vespasiano 

Corrêa, Muçum, Travesseiro, Coqueiro Baixo, Roca Sales, Nova Bréscia, 

Putinga, Ilópolis, Forquetinha, Colinas, Westfália, Cruzeiro do Sul, Arvorezinha, 

Marques de Souza, Relvado e Arroio do Meio. Também prestigiou a 

assembleia o deputado estadual Edson Brum. O presidente deu início aos 

trabalhos saudando os presentes e convidou para formarem a mesa diretiva o 

prefeito de Anta Gorda, Celso Casagrande; o presidente da 7ª FestLeite, 

Vanderlei Moresco; a prefeita de Doutor Ricardo, Cátea Rolante, e o tesoureiro 

da entidade, prefeito Celso Kaplan. Após, houve saudação aos presentes pelo 

prefeito anfitrião e pelo presidente da FestLeite, que convidaram a todos para 

prestigiarem o evento. Em seguida o presidente colocou em votação a ata da 

assembleia anterior, realizada em Paverama, a qual foi aprovada por todos. Na 

continuidade comunicou o envio e recebimento de correspondências, conforme 

agenda entregue aos prefeitos. Prosseguindo, convidou para apresentar aos 

presentes o trabalho da Fundação para Reabilitação das Deformidades 

Craniofaciais (Fundef), de Lajeado, o presidente Alain Viegas Detobel. Ele 

estava acompanhado do vice-presidente Ito Lanius, e do assessor de 

Planejamento do Hospital Bruno Born, Roque Specht. O presidente da 

Fundação falou sobre o histórico, fontes de recursos e pacientes atendidos.  No 

Rio Grande do Sul, segundo ele, há somente três centros que atendem estas 

especialidades. Além de Lajeado, Porto Alegre e Caxias do Sul. A Fundef, 

conforme o presidente, atende a 619 pacientes dos Vales do Rio Pardo e 

Taquari. Na região da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde é referência em 

fissura labiopalatal e atende pacientes também na área da saúde auditiva, que 

passam de 3,3 mil (os quais usam aparelho auditivo). “Os pacientes fazem no 

mínimo quatro cirurgias e são atendidos por uma equipe multidisciplinar”, 

destacou. Após explanação houve a apresentação de um vídeo institucional da 

instituição, com depoimentos de pacientes sobre o trabalho realizado. 

Encerrada esta etapa o presidente Marcelo Caumo informou o andamento do 

projeto Pense, que teve apoio da AMVAT aprovado em assembleia anterior, e 

os valores que deverão ser repassados pelos municípios participantes, de 

acordo com tabela entregue. Não houve manifestações a respeito. O prefeito 

de Vespasiano Corrêa, Marcelo Portaluppi,  referiu-se à exigência do  Conselho  



 

Nacional de Trânsito (Contran) sobre dispositivo a ser instalado em caminhões 

caçamba, sem o qual não é liberada a documentação dos veículos. Ele 

considerou um “absurdo” a exigência e pediu apoio para que a AMVAT tente 

reverter esta situação. “Se não nos adaptarmos os veículos não passam na 

vistoria”, acrescentou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Lairton Hauschild. Já o 

prefeito de Arroio do Meio, Klaus Schnack, observou que o custo é de cerca de 

R$ 2.000,00 por caminhão e que o caso já está sendo discutido na Famurs. Ele 

também reclamou de um percentual de 8,5% que a Caixa Econômica Federal 

está cobrando sobre as emendas parlamentares liberadas aos municípios, 

solicitando a revisão deste valor. A respeito deste assunto, foram aprovadas 

moções a serem enviadas aos deputados e senadores da Bancada Gaúcha no 

Congresso, para que atuem em favor dos municípios. No encontro foi 

manifestada, ainda, preocupação com o embargo às exportações de frango 

pela União Europeia. O prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, teme mais 

prejuízos aos produtores da região, onde a atividade é expressiva em grande 

número de municípios. Landmeier contesta a versão de que o embargo se 

deve a questões sanitárias. Para ele, trata-se somente de protecionismo aos 

produtores dos países da União Europeia. A assembleia integrou a 

programação oficial da 7ª Festleite, que se realizada em Anta Gorda até 

domingo (29.04).  Nada mais havendo a tratar o presidente Marcelo Caumo 

encerrou os trabalhos, convidando a todos para a próxima, no dia 11 de maio, 

às 16h, em Imigrante/RS. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 

devidamente assinada.   

 

Marcelo Caumo 

Presidente da AMVAT 

 

 


