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Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2013, às 14h30min, no Parque Nardy de Farias 
Alvim, em Taquari/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Progresso, 
Edegar Cerbaro. Estiveram presentes os prefeitos de Progresso, Taquari, Lajeado, 
Encantado, Travesseiro, Fazenda Vilanova, Imigrante, Mato Leitão, Marques de Souza, 
Cruzeiro do Sul, Muçum, Relvado, Paverama, Forquetinha, Arvorezinha, Ilópolis, Anta 
Gorda e Westfália, e os vice-prefeitos de Arroio do Meio, Roca Sales, Arvorezinha, 
Teutônia, Santa Clara do Sul e Poço das Antas.  O presidente abriu os trabalhos 
saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao prefeito anfitrião, Emanuel 
Hassen de Jesus, que desejou boas vindas a todos. Em seguida foi colocada em votação 
a ata da assembleia anterior, realizada em Encantado, a qual foi aprovada por 
unanimidade. O presidente comunicou o envio e recebimento de correspondências, 
conforme consta no expediente entregue aos prefeitos. Inicialmente houve a manifestação 
do deputado estadual Nelsinho Metalúrgico, que entre outros aspectos falou sobre o 
movimento popular que tomou as ruas do país. Segundo ele, as ruas disseram que há 
muitas necessidades no Brasil, muitas demandas represadas, mas que ao mesmo tempo 
alguns projetos começam a ser colocados em prática. As associações, conforme o 
parlamentar, também têm este papel, ou seja, de pressionar os governos para que os 
pleitos da população sejam atendidos. Dando seguimento aos trabalhos houve a 
participação do tenente coronel Edison Tabajara Rangel Cardoso, presidente do Conselho 
Estadual de Políticas sobre Drogas, e da secretária da entidade, Maria Andrade. Ele falou 
sobre a formação dos conselhos municipais, principalmente de que forma os municípios 
podem acessar recursos para ações de combate ao consumo de drogas. Os prefeitos da 
AMVAT também manifestaram, durante a assembleia, apoio ao movimento para manter o 
direito à imunidade tributária e à filantropia que a Associação Sulina de Crédito e 
Assistência Rural (Ascar) tem desde sua fundação, o que garante a manutenção da 
Emater/RS. O gerente regional da Emater, Luiz Bernardi, participou do encontro, 
oportunidade em que agradeceu o apoio dos prefeitos da região, que de forma unânime 
assinaram o documento em defesa da filantropia da Ascar. O presidente da AMVAT, 
prefeito Edegar Cerbaro, destacou a importância da instituição no trabalho de assistência 
técnica aos produtores, reforçando o apoio da entidade, que representa 40 municípios. 
Outro assunto da pauta foi o projeto de videomonitoramento dos municípios da região. A 
proposta, apresentada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consisa), 
Sérgio Marasca, pelo secretário-executivo Nilton Rolante, e pelo advogado João Davi 
Goergen, já tem a adesão de 25 municípios. Quarta-feira da próxima semana é o prazo 
final para que as prefeituras se manifestem, quando então será encaminhada a 
contratação de empresa para fazer o projeto técnico em todas as cidades. Um custo que 
pode ficar entre R$ 250 mil a R$ 300 mil, tendo em vista a licitação a ser realizada. Para 
tanto, os municípios vão contribuir com valores de acordo com sua população, os quais 
oscilam de R$ 6 mil para aqueles com até R$ 5 mil habitantes, e de R$ 15 mil a R$ 15,5 
mil para os que possuem mais de 20 mil habitantes. Conforme os representantes do 
Consisa, depois desta etapa será discutido com cada cidade individualmente o número e  



 
 

 
 
localização das câmeras. Os recursos para a execução serão buscados junto ao Governo  
Federal e há, segundo informaram, deputados que disponibilizaram emendas para 
custear o projeto. A estimativa é que em todo o Vale do Taquari sejam instaladas de 350 a 
400 câmeras. “O projeto é fazer o cercamento eletrônico de todas as cidades”, destacou o 
secretário-executivo do Consisa, Nilton Rolante. Ele ressaltou que os municípios terão um 
sistema individual, a cargo da Brigada Militar. Outra participação na assembleia foi do 
presidente da AMTURVALES, Vanildo Roman. Ele abordou especificamente os cursos de 
qualificação que serão realizados na região, com recursos das consultas populares de 
2010 e 2011, liberados pelo Estado, que totalizam em mais de R$ 630 mil. Os cursos, 
segundo ele, vão beneficiar todos os municípios, especificamente na área turística, e 
devem envolver três mil pessoas. O mais extenso terá duração de 14 meses e o 
cronograma será enviado pela associação a todos os municípios. Na ocasião também foi 
definido que a próxima assembleia da AMVAT será durante a Turisvales, em Lajeado, no 
dia 15 de agosto, junto com a AMVARP. A pauta será específica sobre turismo, com 
técnicos do Ministério do Turismo.  Na continuidade houve a participação do presidente do 
Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat), José Cenci, que falou de 
mobilização que a entidade pretende realizar no final de julho, em Lajeado, para garantir a 
execução do projeto executivo de duplicação da BR-386, entre Montenegro e Irai. 
Segundo ele, outras associações de municípios também serão mobilizadas para se 
engajarem nesta ação, as quais ele pretende participar de assembleias para fazer um 
convite em nome do Codevat. Por fim, houve a participação do secretário do 
Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Motta. Ele falou aos prefeitos sobre as 
ações do governo do Estado, enfatizando a liberação dos recursos do Processo de 
Participação Popular e Cidadã. Também citou financiamento do Executivo para o 
programa de investimentos, que aguarda liberação, mas solicitou aos prefeitos que 
encaminhem suas demandas, pois serão obras para os próximos quatro anos. “Nosso 
compromisso é com investimentos mais locais, que incidam diretamente na veia do 
desenvolvimento”, enfatizou. Em sua manifestação final o prefeito Emanuel Hassen de 
Jesus agradeceu a presença de todos os colegas e convidou-os a prestigiar a Expo 
Taquari, que comemora os 164 anos da cidade. E nada mais havendo a tratar o 
presidente Edegar Cerbaro encerrou os trabalhos. Para constar, foi lavrada a presente 
ata, que vai devidamente assinada.  
 
 

Edegar Antônio Cerbaro 
Presidente da AMVAT 

 
 
 
 
 
 
 


