ATA N° 05/2019
Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2019, às 16h, no Centro
Administrativo de Encantado/RS, realizou-se assembleia geral
ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Taquari
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Teutônia, Jonatan
Brönstrup. Estiveram presentes os prefeitos de Teutônia, Imigrante,
Encantado, Coqueiro Baixo, Pouso Novo, Capitão, Doutor Ricardo,
Anta Gorda, Roca Sales, Arvorezinha, Putinga, Poço das Antas,
Westfália, Nova Bréscia, Arroio do Meio, Marques de Souza,
Travesseiro, Cruzeiro do Sul e Muçum, e os vice-prefeitos de Santa
Clara do Sul, Ilópolis, Roca Sales e Encantado. O presidente abriu
os trabalhos saudando os presentes e convidou para formarem a
Mesa Oficial o prefeito anfitrião, Adroaldo Conzatti; o 1º vicepresidente, prefeito Celso Kaplan; 2º vice-presidente, prefeito
Rafael Mallmann, e o deputado federal Ubiratan Sanderson (PSL).
Em seguida passou a palavra ao anfitrião, que desejou boas vindas
a todos e convidou para a Suinofest. Também se manifestou o
presidente da Suinofest, Rafael Fontana, que da mesma forma
convidou a todos para prestigiarem o evento. Na continuidade
manifestou-se o deputado Ubiratan Sanderson, que entre outras
considerações posicionou-se a favor da extinção das “emendas
parlamentares”, se mostrou favorável à privatização total, inclusive
dos bancos estatais, pois segundo ele o Estado deve preocupar-se
com segurança, saúde e educação. O vice-presidente Celso Kaplan
aproveitou a oportunidade para solicitar ao deputado apoio para a
liberação dos recursos dos municípios que foram “trancados” e
também pela extinção das emendas. “Ninguém aguenta mais ficar
se humilhando”, afirmou. O deputado, membro da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, também disse ser favorável à
unificação das eleições. O prefeito Rafael Mallmann, de Estrela,
salientou que os prefeitos não estão defendendo a ampliação dos
mandatos. “A gestão pública clama por planejamento. Já passei por
três presidentes (da República) com matizes ideológicas diferentes”,
ponderou o prefeito. Participou da assembleia o diretor
administrativo do Sindifisco/RS, Paulo Kronbauer, que convidou os
municípios a se inscreverem no Prêmio Gestor Público 2019,
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as quais se encerram no próximo dia 28 de junho. Nesta edição, o
Prêmio Gestor Público destaca o tema Meio Ambiente: gestão
consciente, município sustentável. O Prêmio objetiva reconhecer,
publicamente, ações desenvolvidas pela Administração Pública
Municipal do Rio Grande do Sul, que atinjam resultados positivos
para as comunidades onde se efetivam, incentivando, assim, a
melhoria da gestão pública, bem como seus gestores em adotar
iniciativas inovadoras, criativas e que atendam à metodologia de
projetos. Prosseguindo os trabalhos houve a apresentação do
projeto Caminhos Trentinos, que foi feita pelo prefeito de Roca
Sales e pelo senhor Adelar Anderle. “Um turismo pelas colônias
italianas do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha” é a proposta,
elaborada pela Amturvales e cujas rotas serão escolhidas de acordo
com as produtividades sazonais e festividades de datas
comemorativas, como aniversários dos municípios, festivais de
corais de cantorias italianas, festa dos padroeiros das igrejas e
romarias. O objetivo é proporcionar o “turismo de experiência”,
quando os turistas praticarão as colheitas, trato com animais, como
ordenha, e participarão das rotinas das famílias, podendo se
estimular a hotelaria familiar. Municípios como Roca Sales, Muçum
e outros da região alta estão envolvidos. “Precisamos nos unir e
fazer projetos em nível regional”, enfatizou o prefeito de Roca
Sales, Amilton Fontana. O deputado federal Nereu Crispim (PSL),
que igualmente prestigiou a assembleia, manifestou seu apoio ao
projeto, colocando-se à disposição para buscar uma agenda com o
ministro do Turismo no Vale, para um encontro com os prefeitos e
lideranças. “Queremos atuar em todos os níveis possíveis para
conseguir o projeto para a região”, afirmou o parlamentar. “Nossa
entidade é parceira de todas as ações que tragam desenvolvimento
para o Vale do Taquari. Colocamos a Amvat à disposição”,
assinalou o presidente da associação, prefeito de Teutônia Jonatan
Brönstrup. Os 20 prefeitos presentes aprovaram o projeto, para o
qual será buscado agora apoio dos governos federal e estadual em
iniciativas que precisam ser implementadas como, por exemplo, a
criação do roteiro por lei estadual. Por fim, o presidente Jonatan
Brönstrup reiterou convite para os prefeitos participarem de reunião
no Procon/RS no dia 13 de junho, às 14h, em Porto Alegre, com as
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operadoras de telefonia. Cada município deve levar suas
demandas, para cada uma das operadoras, a serem entregues no
encontro, assim como uma via para o Procon/RS, para que o órgão
possa acompanhar a situação. Nada mais havendo a tratar o
presidente encerrou os trabalhos e, para constar, foi lavrada a
presente ata, que vai devidamente assinada.

Jonatan Brönstrup,
Presidente da AMVAT
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