ATA N° 09/2019
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2019, às 15h, no
auditório da Prefeitura de Progresso/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,
Progresso, Lajeado, Encantado, Anta Gorda, Santa Clara do Sul,
Bom Retiro do Sul, Arroio do Meio, Pouso Novo, Doutor Ricardo,
Westfália, Forquetinha, Travesseiro, Boqueirão do Leão e Colinas;
prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul e os vice-prefeitos de
Paverama e Doutor Ricardo. Também esteve presente, como
palestrante, o deputado federal Jerônimo Goergen, além de
secretários e assessores dos municípios da região. O presidente
abriu os trabalhos saudando os presentes e em seguida passou a
palavra ao anfitrião, prefeito Gilberto Costantin, que desejou boas
vindas a todos e convidou para prestigiarem a Expofeira, que
comemora o aniversário do município. Na continuidade o presidente
Jonatan Brönstrup agradeceu ao deputado Jerônimo Goergen pelo
pronto atendimento às pautas municipalistas e ressaltou que há
questões importantes a serem definidas, como o Pacto Federativo.
A Amvat, segundo ele, enquanto associação, tem feito a defesa dos
pequenos municípios. Houve, então, a palestra do deputado, que
inicialmente colocou que é fundamental que os municípios possam
avançar, e que a Lei da Liberdade Econômica, da qual foi relator na
Câmara dos Deputados, visa à igualdade de oportunidades e, por
meio dela, o governo estima a criação de 3,7 milhões de empregos.
Conforme Goergen, a lei não tem conceito ideológico ou político e
respeita o federalismo. Em relação ao RS, informou que é o 11º
colocado no país em ambiente de negócios, sendo necessário
avançar neste sentido. Sobre os princípios da liberdade econômica,
destacou o fim da autorização prévia para atividades de baixo risco,
a liberdade de dia e horário para produzir, preços e serviços
livremente definidos pelo mercado, entre outras, assim como a
vedação ao abuso regulatório. Muitas questões, ressaltou o
parlamentar, devem ser adequadas à lei local. Para demonstrar o
resultado da nova norma, citou o caso do município de Esteio
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onde, no primeiro mês após a aprovação, foram abertas 188
empresas, contra 89 anteriormente. No segundo mês este número
cresceu para 177 com a lei e para 268 no terceiro mês. Finalizando,
Goergen ressaltou que o município que tiver o melhor ambiente de
negócios vai atrair mais empreendimentos. “Fazer esta lei é
também ter respeito com o pequeno e médio empresários. Acredito
que no ano que vem as perspectivas serão melhores, se
continuarmos avançando nas reformas administrativa e tributária”,
finalizou. Após sua explanação o deputado respondeu a
questionamentos dos prefeitos e ao encerrar entregou, ao
presidente e ao prefeito de Progresso, um exemplar do livro sobre a
Lei da Liberdade Econômica, do qual foi organizador. Prosseguindo
os trabalhos houve a participação do supervisor da Emater/RS
Regional, Álvaro Mallmann, que colocou a situação referente aos
convênios mantidos com as prefeituras. Na ocasião, foi aprovada
moção, a ser encaminhada ao Governo do estado, pela qual a
entidade manifesta seu apoio à manutenção e o fortalecimento da
Emater/RS-Ascar, considerando que é fundamental para a
sociedade gaúcha, para o Estado do RS e para os municípios.
Também participaram da assembleia o coordenador adjunto da 16ª
Coordenadoria Regional de Saúde, Ederson da Rocha, que
assumiu o cargo recentemente e se colocou à disposição dos
prefeitos para trabalhar em prol de melhorias na área da saúde no
Vale do Taquari. Ele alertou, por outro lado, sobre a necessidade de
seguirem ações de combate à dengue, pois dos 36 municípios, 21
estão infectados pelo mosquito transmissor da doença.
Participaram, por fim, o diretor de Mercado da GPS Net, Névio
Stefainski, e o supervisor regional Júlio Müller, para apresentação
do projeto “Internet Rural”. Ao final da assembleia os trabalhos
foram coordenados pelo 1º vice-presidente, prefeito Celso Kaplan,
em virtude da necessidade de o presidente se ausentar. Kaplan
comentou a audiência realizada na Assembleia Legislativa no dia 21
de novembro, sobre telefonia, enfatizando que é necessária uma
atuação na entidade para a liberação de recursos do Fundo para
que possam ocorrer os investimentos que os municípios precisam
para qualificar os serviços. Também foi definida a data da
assembleia de dezembro, a última do ano, quando ocorre a eleição
da diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2020. A assembleia
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de dezembro ficou agendada para o dia 12, às 11h, seguida de
um almoço de confraternização, para encerramento das atividades
do ano. Nada mais havendo a tratar o 1º vice-presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou os trabalhos. E para constar, foi
lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.

Jonatan Brönstrup,
Presidente da AMVAT
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