ATA Nº 02/2018
Aos 09 (nove) dias do mês de março de 2018, às 15h30min, na Câmara de
Vereadores de Roca Sales/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da
Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a coordenação
do presidente Marcelo Caumo. Estiveram presentes os prefeitos de Roca
Sales, Lajeado, Estrela, Putinga, Colinas, Capitão, Westfália, Teutônia,
Encantado, Fazenda Vilanova, Arroio do Meio, Anta Gorda, Marques de Souza,
Doutor Ricardo, Muçum, Paverama, Imigrante, Vespasiano Corrêa, Poço das
Antas, Cruzeiro do Sul e Travesseiro. O presidente abriu os trabalhos
saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao prefeito anfitrião,
Amilton Fontana, que agradeceu a presença dos demais prefeitos e convidados
e destacou a realização da Fecarpa e ExpoRoca. Na continuidade o presidente
colocou em votação a ata da assembleia realizada em fevereiro, em Estrela,
que foi aprovada por todos. Dando prosseguimento aos trabalhos informou que
a pauta principal seria segurança pública e, para tanto, convidou para
formarem a mesa oficial o comandante do CRPO-VT, coronel Ricardo
Hofmann; o promotor de Justiça de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli, e o chefe
da Divisão de Videomonitoramento do Comitê SIM da Secretaria estadual de
Segurança Pública, 1º tenente Vilmar Fernando Mendes Brasil. Também
convidou a deputada federal Yeda Crusius, que prestigiou a assembleia, assim
como o deputado federal Heitor Schuch e o deputado estadual Edson Brum.
Inicialmente o representante da SSP detalhou o Sistema de Segurança
Integrada com os Municípios (SIM), 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. O projeto, segundo ele, quer mudar a realidade atual, onde os
sistemas de videomonitoramento não têm comunicação entre si, há ausência
de uniformização entre as guardas municipais e vários números de
atendimento, por exemplo. “O objetivo é integrar a segurança pública do Rio
Grande do Sul”, enfatizou, ressaltando que já existem 73 municípios
conveniados no estado. “Hoje temos que trabalhar com tecnologia, por causa
da carência do efetivo da Brigada Militar, utilizando-a como uma forma de
ferramenta, de monitoramento”, disse. Para o comandante do CRPO-VT,
coronel Ricardo Hofmann, o projeto será mais efetivo no combate à
criminalidade se o monitoramento for feito na região e não em Porto Alegre.
Na sua opinião, os municípios podem contribuir fazendo sua parte na educação
e na área social, como no atendimento aos dependentes de drogas. Em
relação à atuação da BM, reconheceu que a criação de patrulhas não
funcionou muito bem, pois a instituição deixou de fazer um trabalho preventivo,
próximo das pessoas. Hofmann disse que é preciso haver patrulhas noturnas
em pelo menos grupos de municípios. “Este é o desenho possível, a partir de
uma deficiência de 50% no efetivo”, afirmou. Lajeado, Encantado e Estrela
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estão com projetos avançados na área do videomonitoramento. Já o promotor
de Justiça Carlos Fiorioli acredita que a situação vai melhorar a partir da
implantação do Sim em todos os municípios. “Podemos fazer mais com este
investimento”, afirmou. Para isto, no entanto, é preciso que todos estejam
integrados. “No Vale do Taquari somos muito unidos. Basta querermos. O
sistema judiciário no país está em crise e precisamos combater a situação da
segurança pública em conjunto”, assinalou. Na ocasião foi aprovada a criação
de um grupo de trabalho sobre Segurança Pública na AMVAT, a partir de
sugestão apresentada pelo prefeito de Estrela, Carlos Rafael Mallmann. Os
prefeitos interessados têm até esta terça-feira (13) para manifestar se desejam
participar do grupo. Houve diversas manifestações dos prefeitos, como o de
Imigrante Celso Kaplan. Segundo ele, os municípios têm trabalhado muito, mas
há situações difíceis como, por exemplo, o fato de as agências bancárias de
seu município se negarem a instalar portas de segurança. Kaplan defendeu
mudança na legislação, que não ajuda os municípios. Encerrada esta etapa
dos trabalhos houve a participação do secretário-executivo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa). Nilton Rolante lembrou
que em 2017 foi determinado que o Consisa organizaria o SUSAF em nível
regional, cabendo ao órgão a contratação de um médico veterinário para
fiscalizar os abatedouros. A gestão, segundo ele, deve ser homogênea e não
haverá uma lei para cada município. Citou que no dia 13 haverá assembleia em
Estrela, na sede da AMVAT, quando o assunto será abordado. “Já foi aprovada
a contratação de veterinário pelo Consisa, que vai trabalhar de forma integrada
com os municípios. Porém, conforme Rolante, para que este consórcio possa
avançar é preciso o aval dos prefeitos, tendo em vista que 22 cidades já
aderiram. Por isto, frisou a importância da participação de todos na assembleia
do Consisa no dia 13 de março. Ocorreu também a participação do diretor do
Jornal A Hora (Lajeado), Adair Weiss, que detalhou o projeto Pense, que busca
a valorização e resgate da autoestima dos professores. O projeto Pense,
segundo ele, “conectará” 5 mil professores e 56 mil alunos municipais,
estaduais e particulares de 40 cidades do Vale do Taquari. “É a grande
oportunidade para a AMVAT se posicionar e fechar questão em torno de algo
tão desafiador e urgente para nossa sociedade”. Na ocasião, Weiss apresentou
a programação preliminar do projeto durante o ano e propôs a participação da
AMVAT, por meio de seus municípios associados, com o valor simbólico de R$
0,25 centavos anuais por habitante, correspondentes ao número habitacional
de cada cidade. No dia 26 de março de 2018, às 8h30, no Centro Cultural da
Univates, os idealizadores e parceiros lançam o projeto Pense. “A ideia inicia
um ciclo virtuoso em defesa dos professores do Vale do Taquari. No dia será
apresentado o regulamento do projeto”, disse. Ainda antes de encerrar a
assembleia o prefeito de Paverama, Vanderlei Markus, e a Rainha do
município, convidaram os prefeitos para a assembleia da associação que
ocorrerá naquela cidade no dia 12 de abril, quando também será inaugurado o
novo Centro Administrativo e terá início a Paverama Fest, que comemora os 30
anos de emancipação. Houve, por fim, a indicação de prefeitos para a diretoria
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do Codevat, que realizará assembleia geral neste mês de março. O
presidente Marcelo Caumo foi indicado para a diretoria, devendo ocupar a vicepresidência do Conselho, e o prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, para o
Conselho de Representantes. Nada mais havendo a tratar o presidente passou
a palavra ao prefeito anfitrião para suas considerações finais. E, para constar,
foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.

Prefeito Marcelo Caumo
Presidente da AMVAT
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