ATA Nº 07/2015
Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2015, às 10h, no Jardim Botânico, no
município de Lajeado/RS, realizou-se a assembleia geral ordinária mensal da Associação
dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Dois
Lajeados, senhor Valnei Cover. Estiveram presentes os prefeitos de Lajeado, Arroio do
Meio, Progresso, Anta Gorda, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Muçum, Estrela, Imigrante,
Roca Sales, Arvorezinha, Pouso Novo, Santa Clara do Sul, Marques de Souza, Cruzeiro
do Sul, Travesseiro e Poço das Antas, e a secretária de Administração de Bom Retiro do
Sul, representando o prefeito do município. O presidente deu início aos trabalhos
saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao anfitrião, prefeito Luís
Fernando Schmidt, que desejou boas vindas a todos. Na continuidade foi colocada em
votação a ata da assembleia realizada no dia 6 de julho, em Relvado, a qual foi aprovada
por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos o presidente enfatizou que a reunião trataria
basicamente sobre questões relacionadas à segurança pública. Convidou para
participarem a presidente do Codevat, Cíntia Agostini; a presidente do Conselho de
Desenvolvimento de Lajeado, Andressa Traesel, e o assessor jurídico da Univates, Alex
Herold. Cíntia relatou o movimento que busca a instalação de uma Coordenadoria
Regional do IGP no Vale do Taquari. Disse que houve encontro em Porto Alegre, e que
havia indicativo de que a Coordenadoria iria para Santa Cruz do Sul, abrangendo os vales
do Rio Pardo e Taquari. No entanto, segundo ela, depois de a Univates ter manifestado
disposição em disponibilizar a estrutura necessária, houve interesse. “É um movimento
nosso e queremos o apoio de todos vocês”, afirmou Cíntia. Ela acredita ser possível a
instalação da Coordenadoria no Vale do Taquari num médio ou longo prazo, pois sabe-se
que, agora, há a dependência de servidores. O prefeito de Lajeado lembrou que o
município havia inclusive oferecido área para o IGP, mas que sempre houve a dificuldade
de pessoal. Para ele, a lógica dos cursos de medicina e agora odontologia na Univates é
fundamental. No entanto, conforme o prefeito, o importante é que venha para a região,
não necessariamente em Lajeado. Andressa Traesel acrescentou que o IGP precisa de
corpo técnico e não há previsão de concurso. Neste sentido, foi elaborado um ofício, a ser
assinado por todos os prefeitos e encaminhado ao governador do Estado, José Ivo
Sartori, solicitando a realização de concurso público para as vagas necessárias. A
proposta foi aprovada e o documento será assinado pelos prefeitos para, posteriormente,
ser encaminhado ao governado. Em continuidade ocorreu a participação do delegado
regional de Polícia, João Antônio Merten Peixoto. Ele também falou sobre as dificuldades
de pessoal nas DPs do Vale, que ameaçam inclusive fechar por falta de funcionários,
tendo em vista que vários policiais estão se aposentando e não há reposição no quadro.
“Eu acho que vamos entrar em colapso. Eu não vou ter de onde tirar policiais”, alertou o
delegado. Conforme Peixoto, em 2011 havia 104 policiais civis na região, mas com as
aposentadorias previstas até o final de 2016 este número ficará em 54. O ideal, segundo
ele, é de que cada DP contasse com pelo menos quatro policiais, mas hoje há casos em
que delegacias terão que ser fechadas se não houver designação de servidores.
“Paverama só não fechou as portas porque o funcionário quis continuar trabalhando”,
revelou. Situação semelhante deve ocorrer em Fazenda Vilanova, que tem apenas um
policial, que se aposenta no ano que vem. Muçum e Pouso Novo vivem a mesma
dificuldade e poderão ficar sem delegacia. Peixoto pediu apoio da AMVAT para que a

associação solicite, junto ao Governo, a nomeação de 650 policiais já aprovados em
concurso público e a designação de pelo menos 30 para a região. Número que, segundo
ele, não é o suficiente, mas razoável para enfrentar a situação. O prefeito de Imigrante,
Celso Kaplan, aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho da Polícia Civil e
demais órgãos de segurança na captura dos indivíduos que assaltaram agências
bancárias em seu município recentemente. Também convidou os colegas prefeitos para
audiência pública que vai ocorrer na cidade no próximo dia 27 deste mês, às 19h30min,
para debater a segurança pública. O presidente da AMVAT, Valnei Cover, garantiu
esforços da entidade para reivindicar ao governo, a realização de concurso ou a
nomeação dos aprovados. Neste sentido, vai agendar audiência com o Chefe da Casa
Civil, Marcio Biolchi, para expor a situação. Cover lembrou que na Brigada Militar a
situação é a mesma, devido à falta de pessoal. Depois da participação do representante
da Delegacia Regional de Polícia a empresa MZ Brasil, apresentou equipamento para
sinalização urbana e pintura de cordões. Haverá uma demonstração em Dois Lajeados no
início de setembro, para a qual serão convidados os demais prefeitos. Encerradas as
participações houve espaço para assuntos gerais e comunicações. O presidente colocou
aos presentes pedido de apoio da Escola Ipiranga, de Colinas, para implantação do curso
Técnico em Meio Ambiente, o que foi aprovado pelo plenário. Informou que a assembleia
de setembro será no dia 11,às 16h, em Muçum, junto com Encontro de Primeiras-Damas
e Soberanas dos municípios da região. Também comunicou a doação de feijão aos
municípios pela Conab e discutiu-se a respeito da retirada do produto, que está alocado
na cidade de Ampere, no Paraná. Ficou definido que os municípios que quiserem o feijão
deverão informar a AMVAT sobre o pedido e quantidade, para que a associação estude a
possibilidade de retirar de todos os municípios juntos, se houve viabilidade. Foi feito,
ainda, convite para o 1º Seminário Regional de Cultura do Vale do Taquari, a ser realizado
no dia 27 de agosto, a partir das 9h, em Estrela Por fim, o presidente comunicou que, com
apoio da AMVAT, foi realizada, no dia 13, capacitação sobre Políticas Públicas Para a
Pessoa Idosa, para os municípios da região. Encontro contou com 35 participantes de
vários municípios, e foi coordenador por Leonildo Mariani, da Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos. O prefeito de Imigrante convidou a todos para audiência em Brasília,
sobre sanidade avícola, no dia 25 de agosto, às 14h30min, com a presença do governo
federal, senadores e deputados. Assunto importante porque a legislação atual pode
inviabilizar empreendimentos de vários municípios da região. O prefeito de Muçum
convidou a todos para a assembleia que ocorre no seu município no dia 11 de setembro,
quando estará em pauta a questão do videomonitoramento, com apresentação de projeto
por parte de empresa da área. Já o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, observou
que há possibilidade de cobrar valores diferenciados do alvará de licença dos bancos,
com o que seria possível investir em projetos como o do videomonitoramento. O prefeito
de Lajeado acrescentou que também o ISS pode ser diferenciado, o que aumentaria o
recurso disponível para iniciativas como esta. Não havendo mais nenhuma manifestação
o presidente encerrou os trabalhos e convidou a todos para a assembleia do dia 11 de
setembro, em Muçum. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente
assinada.
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