ATA N° 05/2018
Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2018, às 16h, no Convento São
Boaventura, em Daltro Filho, município de Imigrante/RS, realizou-se mais uma
assembleia geral ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Taquari
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo. Estiveram
presentes os prefeitos e/ou vice-prefeitos de Lajeado,Imigrante, Fazenda
Vilanova, Forquetinha, Cruzeiro do Sul, Muçum, Marques de Souza, Westfália,
Doutor Ricardo, Colinas, Paverama e Pouso Novo. Também prestigiaram o
encontro o presidente da Famurs e prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias e o
deputado federal Luiz Carlos Heinze. O presidente deu início aos trabalhos
saudando os presentes e convidou para formarem a mesa oficial o prefeito de
Imigrante, Celso Kaplan; o vice-prefeito Charles Porsche, o presidente da
Famurs Salmo Dias e as soberanas de Imigrante. Em seguida passou a
palavra ao anfitrião, que desejou boas vindas a todos e convidou-os a
prestigiarem, após a assembleia, a abertura da 3ª Expofest, em comemoração
aos 30 anos do município. Em seguida pronunciou-se o presidente da Famurs.
Salmo Dias de Oliveira defendeu as pautas municipalistas e convocou os
prefeitos para participarem da Marcha a Brasília, que ocorre entre os dias 21 e
24 de maio. “Precisamos estar em um grande número de prefeitos para que,
juntos, possamos defender a nossa pauta de reivindicações, inclusive levando
o abaixo assinado pedindo à parte que cabe aos municípios referentes aos
Royalties do Petróleo” afirmou. Houve ainda manifestação do deputado federal
Luiz Carlos Heinze. Também participaram da assembleia representantes da
RBS-TV: Bernardo Barcellos, Fabrício Werner e Verner Lauxen. Eles
apresentaram projeto “Nosso Vale, nosso desenvolvimento”, que tem por
objetivo valorizar as potencialidades da região, divulgando iniciativas e
oportunidades através da cobertura da emissora e do Jornal Zero Hora. A
proposta visa à apresentação de iniciativas de sucesso, trabalhar a autoestima
das pessoas, destacar ações e iniciativas, potencializar investimentos,
fortalecer a economia regional e compartilhar boas práticas. Pela proposta, ao
longo de dez meses a AMVAT ierá evidenciar ações realizadas por cada um
dos 36 municípios, com um VT institucional para cada município; um VT de 15
segundos duas vezes por semana de chamadas e um caderno de 40 páginas
no Jornal Zero Hora encartado no Vale do Taquari. O investimento é de R$
562,00 por município, durante dez meses. O assunto seguirá sendo discutido
pelos prefeitos. Na ocasião também foi apresentado o projeto da Ação Global
que ocorre em Lajeado no dia 26 de maio, das 9h às 17h, no Parque do
Imigrante. O analista de Promoção da Saúde do Sesi Lajeado, Leonardo

Oldenburg, falou sobre o evento, que é um “mutirão de solidariedade” a ser
realizado em 26 estados do país simultaneamente. Em sua 25ª edição, tem
como tema “Educando para transformar” e colocará inúmeros serviços à
disposição da população regional. Dentro do evento haverá ainda casamento
comunitário, com 26 casais inscritos. Por fim, Houve a participação da
Secretária da Saúde de Imigrante, Regiane Möllmann, representante regional
do Conselho dos Secretários da Saúde - COSEMS/RS. Ela informou que os
recursos do 14º salário aos Agentes Comunitários de Saúde, repassado pelo
Governo do Estado, a contar de 2018 não será mais para este fim, mas
destinado à Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica
(PIES). Na ocasião o presidente da Famurs, Salmo Dias, observou que decisão
recente, no entanto, entre o Conselho e Secretaria Estadual da Saúde, revogou
resolução que determinava que 10% fossem para capacitação, devendo a
totalidade dos recursos ser destinada aos municípios para aplicarem de acordo
com suas necessidades. Encerradas as participações o presidente comunicou
que ainda não há assembleia marcada para o mês de junho, pedindo que
aquele município que tiver interesse informe a secretaria da AMVAT. Por fim,
passou a palavra ao anfitrião, Celso Kaplan, que agradeceu a presença e
convidou a todos para uma apresentação do Coral do município e, depois, para
a abertura da Expofesta, que comemora os 30 anos de emancipação de
Imigrante. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou os trabalhos e,
para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.
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