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Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2015, às 18h, no Centro Administrativo
Municipal, em Doutor Ricardo/RS, realizou-se assembleia geral ordinária 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 Dois Lajeados, Arroio
do Meio, Doutor Ricardo, Progresso, Relvado, Lajeado, Roca Sales, Ilópolis, São Valentim
do Sul, Arvorezinha, Nova Bréscia,  Vespasiano Corrêa, Muçum, Anta Gorda, Coqueiro
Baixo  e  Westfália,  e  os  vice-prefeitos  de  Santa  Clara  do  Sul,  Itapuca,  Encantado  e
Putinga, que representaram os prefeitos de seus municípios. O presidente deu início aos
trabalhos saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao prefeito anfitrião,
Alvimar Lisot, que desejou boas vindas a todos e convidou-os a prestigiar as festividades
alusivas  aos 20 anos  do município  de  Doutor  Ricardo.  Na continuidade  o  presidente
colocou em votação a ata da assembleia realizada em novembro, em Progresso,  a qual
foi  aprovada por todos os presentes.  O encontro contou também com a presença do
presidente da Asembleia Legislativa, deputado Edson Brum, que em sua manifestação
destacou aos prefeitos e economia feita em sua gestão. Comentou também as denúncias
envolvendo o deputado Maria Jardel, afirmando que, se o Ministério Público comprovar as
denúncias, a situação é mais grave do que a do deputado Basegio, que foi cassado pelo
parlamento.  Para  Edson  Brum,  Mario  Jardel  deve  ser  cassado  também  se  tudo  for
confirmado. Prosseguindo os trabalhos houve a participação da Amturvales, representada
pelo presidente Leandro Carlos Pitol, Rafael Fontana e Vanildo Roman. Pitol falou sobre
as ações da entidade e pediu que os municípios continuem apoiando as iniciativas da
associação. Já Rafael Fontana referiu-se ao projeto do Trem Turístico, também pedindo
que  em  2016,  quando  deverá  ser  implementado  o  roteiro,  os  municípios  deem
sustentabilidade neste primeiro momento. A próxima etapa do projeto é verificar junto ao
Dnit se o trecho pode receber passageiros e, fornecida a autorização, deve ser deslocada
inicialmente uma litorina, que vai circular nas sextas, sábados e domingos. Rafael disse
acreditar que no trecho do roteiro não serão necessários grandes investimentos e que a
expectativa é que comece a funcionar em abril ou maio. Segundo ele, o roteiro do trem
turístico deverá fortalecer  os demais roteiros existentes na região.  Outro assunto que
abordou,  e  fez  alerta  aos  prefeitos,  é  de  que  o  Ministério  da  Cultura  vai  utilizar  a
categorização do turismo para a liberação de recursos, que vai de “A”  a “E”. Conforme
ele, o Vale do Taquari se enquadra na categoria “D”, havendo necessidade de avançar.
“Para isso,  precisamos pensar  na criação dos Conselhos Municipais  de Turismo, nos
Planos de Turismo e Fundos Municipais de Turismo”, disse. Por fim, colocou que hoje a
Amturvales  possui  escritório  em  Encantado,  mas  entende  que  seria  melhor  dividir  a
região, solicitando também a utilização da sede da Amvat, em Estrela, onde atuaria uma
profissional que poderia dar assistência maior aos municípios da região baixa do Vale. O
presidente Valnei Cover observou que este assunto será discutido posteriormente pela
associação e, em relação ao trem turístico, manifestou sua convicção de que a região vai
dar um salto de qualidade no turismo depois que estiver em funcionamento. Encerrada
esta etapa dos trabalhos houve a participação de Ludmila Gallon, assessora Territorial de
Gênero do  Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Vale do Taquari/RS,
sobre a indicação de representantes dos municípios para o Núcleo. Ela também convidou



os prefeitos e secretários dos municípios para a 1ª Conferência Territorial da ATER, que
será realizada no dia 15 de dezembro,  a partir  das 8h30min,  no CTG Querência,  em
Arroio do Meio. Na pauta, a ATER, agroecologia e alimentos saudáveis. Depois disto, o
presidente  convidou  a  todos  –  prefeitos,  vice-prefeitos  e  familiares  –  para  a
confraternização de final de ano da Amvat, que será realizada no Centro de Lazer Arroio
Grande, em Arroio do Meio, com programação iniciando às 18h, com futebol, e depois
jantar. O custo é de R$ 25,00 por pessoas, sendo que a Amvat vai pagar a janta dos
prefeitos.  As  confirmações devem ser  feitas  na Secretaria  da  associação.  No espaço
destinado  a  assuntos  gerais  houve  manifestações  dos  prefeitos  de  Roca  Sales,  que
alertou  os  colegas  sobre  a  realização  de  capacitação  gratuita  pela  Funasa,  cujas
inscrições se encerram no dia 8 de dezembro; do prefeito de Arvorezinha, que convidou a
todos para a programação do Natal no Morro; do vice-prefeito de Encantado, que sugeriu
a realização de ações conjuntas e simultâneas dos municípios na aplicação do BTI, para
o combate ao mosquito borrachudo; do prefeito de Vespasiano Corrêa, que convidou para
evento alusivo aos 20 anos do município. Ocorreu, então, a eleição da nova diretoria da
Amvat, gestão 2016. O presidente convidou o prefeito de Westfália, Sérgio Marasca, para
apresentar  a  chapa, a qual  encabeça,  sendo indicado por seu partido para presidir  a
entidade em 2016. Ele afirmou, na ocasião, que a diretoria foi formada, em sua maioria,
por prefeitos já reeleitos, que desta forma não têm a necessidade de deixar o cargo no
ano  que  vem,  quando  ocorrem  as  eleições  municipais.  “A  Amvat  é  maior  que  os
interesses  pessoais  e  partidários.  Temos  que  trabalhar  em  prol  da  comunidade  que
representamos”, assinalou o presidente eleito. O prefeito Valnei Cover (PDT), que dirige a
associação até o fim de 2015,  frisou que este ano os municípios enfrentaram muitas
dificuldades  em função  da  crise  econômica,  mas  que  buscou  o  melhor,  junto  com a
diretoria, para o Vale do Taquari. Destacou a importância da união existente no Vale e
agradeceu o apoio dos colegas por ter tido a oportunidade de dirigir a entidade. “A  Amvat
é um exemplo, resultado do trabalho de todos pela região”, ressaltou. Informou, ainda,
que deixa um saldo de mais de R$ 300 mil em caixa, frisando que este ano não houve
cobrança de mensalidade dos municípios, diante da crise financeira. A chapa apresentada
para a gestão 2016, que se inicia em 1º de janeiro de 2016, que foi eleita por aclamação,
é a seguinte: Presidente: Sérgio Marasca (PT), de Westfália; 1º Vice-Presidente: Valnei
Cover (PDT), de Dois Lajeados; 2º Vice-Presidente: Edegar Cerbaro (PP), de Progresso;
1º Secretário: Paulo Costi (PP), de Encantado; 2º Secretário: Renato Airton Altmann (PP),
de Teutônia; 1º Tesoureiro:  Sidnei  Eckert  (PMDB), de Arroio do Meio e 2º Tesoureiro:
Ricardo Rockenbach (PP), de Travesseiro. Os titulares do Conselho Fiscal são  prefeitos
de São Valentim do Sul,  Gimar Nichele (PMDB),  de Forquetinha,  Waldemar Laurindo
Richter (PP) e Olmir Rossi (PDT), de Ilópolis. Os suplentes do Conselho Fiscal são os
prefeitos  Celso  Kaplan  (PP),  de  Imigrante;  Lourival  Seixas  (PMDB),  de  Muçum,  e
Adroaldo Luiz Da Croce (PT),  de Relvado.  Nada mais havendo a tratar, o presidente
Valnei Cover encerrou os trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai
devidamente assinada. 
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