Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo
AMVARP - Fundada em 13 de maio de 1961. CNPJ: 95.442.414/0001-87
amvarp61@gmail.com - 51 99673 6188 - https://www.amvarp.org.br
Rua Ernesto Alves, 875 - Santa Cruz do Sul/RS – CEP: 96.810-144

ATA REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMVARP
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, através
da plataforma virtual, reuniram-se para Assembleia Extraordinária dos Prefeitos da
AMVARP - Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, conforme presenças
registradas em lista especial. O Presidente deu por aberta a reunião, cumprimentando
os presentes e, de imediato, leu a pauta e abriu os trabalhos.
1 – AÇÕES COMEMORATIVAS DOS 60 ANOS AMVARP: O Presidente fez alusão
aos 60 anos da AMVARP, destacando o papel desta Associação ao longo de seis
década, bem como a relevância em âmbito regional, estadual e nacional, primando
sempre pela defesa do municipalismo para assegurar o melhor para toda a
comunidade regional. Destacou a criação da Logomarca dos 60 Anos da AMVARP e a
criação de um Caderno Comemorativo digital e também encartado na Gazeta do Sul,
cujo valor pago pela entidade foi de R$2.000,00 e o restante foi complementado com
patrocínios. Ressaltou o sucesso e a adesão de 100% dos municípios da AMVARP na
Celebração

Solidária

através

da

Campanha

de

Arrecadação

de

alimentos.

Informou que o Painel/Galeria dos Presidentes da AMVARP será inaugurado, junto ao
CREM/CISVALE, assim que a pandemia permitir uma Reunião presencial. Ainda,
destacou e parabenizou com uma moção a dedicação da Secretária Executiva Giselda
Regina Petry, pelos 25 anos de trabalho e dedicação junto a Associação. Giselda
agradeceu as palavras e fez um agradecimento especial ao Assessor de Comunicação
da AMVARP, Tiago Rech que arquitetou as Ações Comemorativas e criou a Campanha
de Celebração Solidária que teve o engajamento de todas as 16 Secretarias Municipais
da Assistência Social.
2 – APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DA ATURVARP: O Vice Presidente da
ATURVARP e também Vice Prefeito de SINIMBU, Jackson Rabuske apresentou a
nominata da nova diretoria da entidade e manifestou a importância das duas entidades
serem parceiras no desenvolvimento de ações que promovam o Turismo na região. O
Presidente da AMVARP, Maiquel Silva disse que com toda a certeza a entidade
sempre poderá contar com o apoio da AMVARP.
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3- SISTEMA 3As: O Presidente passou a palavra ao assessor jurídico do CISVALE
Diogo Frantz, que apresentou sucintamente o Novo Modelo de Distanciamento 3As,
ressaltando que até o presente momento ainda não há publicação do Decreto que irá
estabelecer as novas regras e diretrizes definitivas do Estado para o enfrentamento da
COVID-19. Assim, restou sugerido: a) a criação de Comitê Técnico Regional R-28; b) a
elaboração de novo Plano Regional Estruturado de Prevenção e enfrentamento à
pandemia contendo, todos os protocolos gerais obrigatórios, obrigatórios por atividade
econômica, e protocolos variáveis por atividade econômica; c) a necessidade de haver
deliberação pela AMVARP mediante dois terços para a alteração e modificação dos
protocolos “variáveis” estabelecidos pelo Estado; c), que a Região e seus Municípios
não podem alterar as regras “obrigatórias” definidas pelo Estado; d) a necessidade dos
Municípios efetuarem um Plano de Fiscalização. Após, o Médico Infectologista Dr.
Marcelo Carneiro apresentou dados técnicos e científicos de acompanhamento da
COVID19 no Estado e Região 28, apresentando aos gestores o boletim epidemiológico
extraído

do

site:

http://www.sistema3as.rs.gov.br.

a

Diretora

do

Consórcio

Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Léa Vargas, destacou a
importância da elaboração Plano Estruturado de Prevenção e enfrentamento à
pandemia contendo todos os protocolos gerais obrigatórios, obrigatórios por atividade
econômica, e protocolos variáveis por atividade econômica, e a observância pelos
municípios do capítulo III, do decreto 55.882/2021 no que tange os artigos 14, 15 e 16,
do presente. Fica ressaltado que a região necessita fortalecer medidas preventivas,
controle de aglomerações e fiscalização; Após, a Sra. Mariluci Reis, Coordenadora da
13ª Coordenaria Estadual de Saúde, destacou que já se verifica a região em estado de
aviso, pelos parâmetros apresentados em boletim epidemiológico. Após, o Presidente
colocou a palavra à disposição dos Prefeitos para sugestões e questionamentos. Após
as intervenções, o Presidente colocou em deliberação, e restou aprovado por
unanimidade: a) Formação de Comitê Técnico Regional R-28 com competência de
analisar dados, sugerir medidas, elaborar Plano Regional Estruturado e manter contato
com o Grupo Técnico do Estado, sendo formado por Diogo Frantz, Léa Vargas,
Marcelo Carneiro, Giselda Petry, Mariluci Reis e Everton Jeske; b) a elaboração de
Plano Regional Estruturado de Prevenção e enfrentamento à pandemia; c) a
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convocação de nova reunião da AMVARP, em caso de necessidade de estabelecer
modificações de protocolos variáveis; d) que até ulterior deliberação em Assembleia da
AMVARP, os municípios adotarão na íntegra os protocolos “variáveis” a serem
estabelecidos pelo Decreto Estadual, objetivando o cumprimento da estrita legalidade,
bem como, de uniformizar regionalmente as medidas de enfrentamento a COVID-19.
4 – Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco.: Foram eleitos para
representar a Região, o Prefeito de Venâncio Aires, Sr. Jarbas da Rosa, e suplente o
Prefeito de Rio Pardo, Sr. Edivilson Brum;
Como nada mais foi tratado, eu Giselda Regina Petry, Secretária Executiva, lavrei a
presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente Maiquel Evandro Laureano
Silva.

Giselda Regina Petry
Secretária Executiva

Maiquel Evandro Laureano Silva
Presidente da AMVARP
Prefeito de Vale do Sol
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