
 

ATA N° 03/2018 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2018, às 17h, no Centro Administrativo 

de Paverama/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 Paverama, Lajeado, Imigrante, Cruzeiro do Sul, Progresso, 

Travesseiro, Santa Clara do Sul, Forquetinha, Ilópolis, Arroio do meio, Muçum, 

Anta Gorda, Westfália, Poço das Antas, Fazenda Vilanova, Colinas, Marques 

de Souza, Tabaí, Doutor Ricardo e Capitão. Também prestigiaram a 

assembleia o deputado estadual Tiago Simon e os deputados federais Alceu 

Moreira e Jerônimo Goergen. O presidente deu início aos trabalhos saudando 

os presentes e convidou para formarem a mesa diretiva o prefeito de 

Paverama, Vanderlei Markus; o vice-prefeito Elemar Dickel e o tesoureiro da 

AMVAT, prefeito Celso Kaplan. Em seguida, colocou em votação a ata da 

assembleia anterior, que foi aprovada por todos. Na continuidade houve 

manifestações dos deputados Tiago Simon e Alceu Moreira. Prosseguindo os 

trabalhos o presidente convidou para participarem o diretor de Inteligência da 

Secretaria de Segurança Pública de Lajeado, Vinicius Renner, que falou sobre 

o cercamento eletrônico, destacando a importância de os municípios aderirem 

ao Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM), QUE foi criado a 

partir da necessidade de unir esforços entre instituições federais, estaduais e 

municipais e a sociedade civil organizada para o enfrentamento da violência e 

da criminalidade no Rio Grande do Sul. Segundo ele, é preciso que todos 

“falem a mesma linguagem” e o Vale do Taquari tenha um banco de dados 

regional para o enfrentamento da violência e da criminalidade. O primeiro 

passo, segundo ele, é todos aderirem ao SIM, uma vez que até o momento 

somente cerca de 50% dos municípios da região firmaram convênio com o 

Estado. O tema foi abordado também pelo consultor em segurança da empresa 

DGT Marcos André da Rosa, que apresentou projeto de vidonomitoramento. 

Conforme o presidente Marcelo Caumo, a adesão ao SIM na região ainda é 

relativamente baixa. Por isto a Amvat, segundo ele, vai trabalhar para que mais 

municípios firmem esta parceria, o que possibilitará inclusive a implantação do 

sistema via consórcio. O Valor Adicionado Fiscal do sistema Integrado para o 

ano base 2017 também foi um dos assuntos abordados na assembleia. No ano 

passado, a partir de mobilização dos municípios, o Estado prorrogou a vigência 

de Instrução Normativa pela qual os animais que ingressassem nos integrados 

de aves e suínos teriam o valor debitado no final do processo, quando da 

venda, o que não ocorria antes. Assim, os municípios teriam valor adicionado 



menor, o que refletiria no cálculo do índice de retorno de ICMS. O contador 

Silvino Huppes, que acompanha todo o processo pela AMVAT expôs a 

situação e disse que esta vem sendo acompanhada, mas é preciso ficar 

atentos para os débitos não ocorram, pois ainda há resistências. Alertou os 

prefeitos para que verifiquem o Valor Adicionado que efetivamente existe, pois 

isto representa de 20 a 30 por cento.  Sugeriu, inclusive,  que a  AMVAT  forme 

uma comissão para deslocar-se até a Famurs para ver como está a situação, 

para que os débitos não aconteçam. Na assembleia ocorreu ainda a indicação 

de representante da região para participar de comissão a ser formada na 

Famurs  para tratar da situação dos Hospitais de Pequeno Porte (HPP), diante 

da solicitação da AMUCELEIRO sobre o tema que altera contratos vigentes de 

alguns hospitais  com a Secretaria Estadual da Saúde, visando a Portaria 

064/2018 (PADU). Conforme a Famurs, alguns hospitais não possuem 

condições técnicas e sanitárias de se manterem como HPP e atualmente estes 

hospitais não possuem incentivo financeiro estadual. Por sugestão prefeito de 

Marques de Souza, foi indicado o prefeito deste município, Lucas Stoll, que é o 

secretário da Saúde. A informação será encaminhada à Famurs pela secretaria 

da AMVAT. No espaço de avisos gerais e comunicações houve convite do 

prefeito de Arroio do Meio para o encontro de escolha da Rainha Regional da 

Terceira Idade; da prefeita de Doutor Ricardo, para encontro e oficina para a 

elaboração de projetos culturais, que vai ocorrer em seu município, e do 

prefeito de Anta Gorda, que convidou para a FestLeite e assembleia da 

AMVAT, com encontro de primeiras-damas e soberanas, que vai ocorrer no 

próximo dia 26 de abril. No encerramento o prefeito anfitrião agradeceu a 

presença de todos, convidando-os para, na sequência, a inauguração do 

Centro Administrativo e abertura da Paveramafest, que comemora os 30 anos 

do município. Nada mais havendo a tratar o presidente Marcelo Caumo 

encerrou os trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 

devidamente assinada.   

 

Marcelo Caumo 

Presidente da AMVAT 

 

 


