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A Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul é 

considerada uma região pouco desenvolvida 

e com sérios problemas estruturais, o que 

dificulta o crescimento dos municípios que 

nesta região estão localizados. Desta forma, a 

união destas cidades em prol da busca de 

recursos e projetos que beneficiem a região 

como um todo é fator preponderante para o alcance deste desenvolvimento. Tendo como 

local a sala de reuniões do CTG Farroupilha em Alegrete, realizou-se na tarde desta 

quarta-feira, 10 de junho, uma reunião envolvendo os municípios que compõem a 

Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO) e t os que fazem parte do 

Consórcio Intermunicipal do Pampa. A reunião presidida pelo Prefeito Municipal de 

Rosário do Sul, Luis Henrique Antonello, tratou sobre a situação das estradas regionais, o 

desenvolvimento do turismo, a preocupante situação dos ataques de javalis e o 

andamento do Consórcio Intermunicipal. Na presença do Secretário Estadual dos 

Transportes e Mobilidade do RS Pedro Westphalen, foram apresentadas propostas e 

conversações sobre as Estradas Rurais da Fronteira Oeste e Sudoeste. Westphalen 

destacou a situação que se encontra o Estado, salientando que esforços estarão sendo 

direcionados para atender as demandas da região dentro das possibilidades. A 

“Organização Turística da Região e Captação de Recursos nessa área” com vistas a fazer 

parcerias com os municípios e fortalecimento do grupo, foram os assuntos abordados 

pela Coordenadora do Grupo de Governança da Região Fronteira, Vera dos Reis, e pela 

Técnica em Turismo da Divisão de Planejamento e Estrutura da Oferta Turística da 

SETUR/RS, Cristina Feijó. A Secretária Municipal de Desporto e Turismo, Andrea Irion, 

esteve presente no encontro onde foi oficializado o encaminhamento de uma carta 

solicitando o repasse da verba das demandas eleitas na Consulta Popular ao Governador 

José Ivo Sartori. A carta foi assinada pelos secretários e diretores de turismo e esporte 

dos municípios e prefeitos da AMFRO. Outro importante assunto debatido foi a 



preocupante infestação de javalis que estão atacando lavouras e rebanhos. O assunto foi 

apresentado aos presentes pelo Vereador rosariense Eduardo Ribeiro. Em sua 

explanação destacou a audiência pública realizada em Rosário do Sul no dia 12 de maio. 

“Precisamos descobrir soluções para sanar este problema que trás grandes prejuízos aos 

agricultores e agropecuaristas, refletindo diretamente na economia”, destacou.  

Já sobre o Consórcio Regional do Pampa que abrange o total de 17 municípios, o Prefeito 

de Bagé, Luis Colombo, desenvolveu tratativas e conversações com os Prefeitos, a fim de 

ver o andamento que cada um dos municípios está dando para se inserir no Consórcio. 

Formas de atrair recursos e investimentos estiveram entre os assuntos. Para o Prefeito 

Municipal de Rosário do Sul e Presidente da AMFRO, Luis Henrique Antonello, a grande 

variedade de temas debatidos é sinônimo das adversidades e expectativas que os 

municípios e seus governantes possuem. “Sem dúvida a partir desta reunião podemos 

estabelecer diretrizes para sanar nossos problemas enquanto municípios e também como 

região”. O Secretário Municipal da Fazenda, Paulo Silveira, também esteve presente na 

reunião. 


