ATA N° 09/2018

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2018, às 15h, no
Espaço Mundo Cooperativo do Vale do Taquari, no Parque do
Imigrante, em Lajeado/RS, realizou-se mais uma assembleia geral
ordinária da Associação dos Municípios dos Vale do Taquari
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Lajeado, Marcelo
Caumo. A reunião integra a programação oficial da Expovale 2018.
Estiveram presentes os prefeitos de Lajeado, Imigrante, Nova
Bréscia, Putinga, Coqueiro Baixo, Poço das Antas, Cruzeiro do Sul,
Marques de Souza, Doutor Ricardo, Santa Clara do Sul,
Travesseiro, Colinas, Forquetinha, Westália, Arroio do Meio,
Muçum, Capitão, Progresso, Vespasiano Corrêa e Encantado, e os
vice-prefeitos de Paverama, Fazenda Vilanova, Pouso Novo e
Sério, além de convidados, representantes do Poder Judiciário,
Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal. O presidente abriu os
trabalhos saudando os presentes e convidou para formarem a mesa
oficial o Procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen; o
Procurador do Trabalho de Santa Cruz do Sul, Márcio Dutra da
Costa; o Promotor de Justiça de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli e
a vice-presidente da Associação Lajeadense Pró-Segurança
Pública, Prisciana Weirich. Caumo informou o objetivo da reunião,
que é o Centro Integrado de Operações – Regional Lajeado, que foi
apresentado pelo Secretário de Segurança Pública do município,
Paulo Locatelli. Na continuidade o senhor Erasmo Henz, da
empresa DGT, explicou o funcionamento do sistema de
videomonitoramento, o qual destacou que a tecnologia a ser
utilizada, entre outros aspectos, não faz somente a leitura da placa
dos veículos, mas todas as características, como cor, tamanho e
outras. Segundo ele, mais de 80 municípios no RS já utilizam o
sistema, inclusive a Secretaria de Segurança Pública. Na
continuidade ocorreram manifestações, inicialmente do Promotor de
Justiça Carlos Augusto Fiorioli. Ele enfatizou que, com a
implantação do sistema, o Vale do Taquari ficará “altamente”
protegido, o que colocará a região numa situação diferenciada.
Destacou a união entre o Ministério Público, Ministério Público do
Trabalho, Alsepro e Secretaria de Segurança Pública. “Este projeto
vai nos trazer, acima de tudo, não só segurança, mas felicidade
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para todas as famílias”, afirmou. Manifestou-se em seguida o
Procurador-geral de Justiça. Fabiano Dallazen afirmou que o que
estava ocorrendo no encontro era uma mudança de
responsabilidades, cada ente fazendo o seu papel com gestão,
planejamento, organização e transparência. Segundo ele, ninguém
vai resolver o problema da segurança pública sozinho e, neste
projeto, não há protagonistas, pois estão todos juntos na busca de
soluções para o aumento da segurança e combate à criminalidade.
Depois das manifestações ocorreu a assinatura do Termo de
Cooperação Interinstitucional, firmado pela Associação dos
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), representada pelo
presidente Marcelo Caumo; Ministério Público do Rio Grande do
Sul, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Fabiano
Dallazen; Ministério Público do Trabalho, representado pelo
procurador do Trabalho de Santa Cruz do Sul, Márcio Dutra da
Costa, e a Associação Lajeadense de Segurança Pública (Alsepro),
representada pela Vice-Presidente, senhora Prisciana Weirich, no
sentido de viabilizar recursos para a construção do Centro Integrado
de Comando Regional, sediado no município de Lajeado/RS. O
objeto do Termo – a construção do Centro Integrado de Comando e
Controle Regional – atenderá a todos os órgãos de segurança
pública da região do Vale do Taquari e ajusta-se ao disposto pela
Cláusula Primeira do Termo de Cooperação Interinstitucional
firmado entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o
Ministério Público do Trabalho, que tem por objeto a destinação de
bens ou recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta ou
multas de ações civis públicas a entidades indicadas pelo Ministério
Público do Rio Grande do Sul. Encerrado este ato, foi desfeita a
mesa oficial e seguiram os trabalhos da assembleia da associação,
com a participação de Cíntia Agostini e Bernadete Cerutti, da
Univates, que apresentaram os prefeitos proposta para a realização
de um curso de Gestão Pública, com 48 horas/aula, a ser realizado
de março a maio de 2019. O investimento é de R$ 674,00, com
50% de desconto na primeira inscrição da prefeitura. Gestão do
setor público, orçamento e contabilidade pública, gestão pública de
controle interno, gestão dos serviços públicos, políticas públicas,
planejamento urbano e regional e políticas públicas (urbano e rural)
são conteúdos a serem abordados no curso. Já o prefeito de Arroio

do Meio e presidente do Consisa, Klaus Schnack, apresentou o
resultado de do pregão de material ambulatorial, no valor total de
R$ 123.445.000,00, com 908 itens, concluído pelo Consórcio.
Também falou que o órgão realizou registro de preços para
câmeras de videomonitoramento. Por solicitação da Tecnovates, foi
indicado novo membro para compor o Comitê Gestor, sendo
definido o nome do prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo. A respeito
do ato realizado nesta tarde, ele ressaltou que representa a
destinação de pelo menos R$ 500 mil para a realização do projeto
do Centro Integrado de Operações, o que significa um grande
impulso para a sua implantação. Por fim, foi definida a data da
próxima assembleia geral, marcada para o dia 13 de dezembro, às
14h30min, na sede da AMVAT, em Estrela, quando ocorre a eleição
da diretoria para a gestão 2019. Nada mais havendo a tratar o
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos.
E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente
assinada.

Prefeito Marcelo Caumo,
Presidente da AMVAT

