
 

 

 

 

Bento Gonçalves, 20 de março de 2021. 

 

Ao prezado presidente da Amesne,  

José Carlos Breda, 

 

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) parabeniza o ex-prefeito 

de Cotiporã, José Carlos Breda, por sua valorosa atuação à frente da Associação dos Municípios da Encosta 

Superior Nordeste (Amesne). 

 

Sua gestão durante o ano de 2020, sem dúvida um dos mais desafiantes da história, comprovou a 

sua reconhecida liderança e qualidade técnica administrativa na condução de pautas extremamente 

essenciais como a do enfrentamento à pandemia. É preciso aplaudir sua coragem e determinação na defesa 

dos interesses regionais, sempre em busca do diálogo franco com as autoridades, mas sem nunca se furtar 

de suas decisões, mesmo quando essas, por vezes, não eram as mesmas entendidas pelo governo do 

Estado. 

 

Foi essa postura que garantiu, em várias oportunidades, a reversão da classificação do modelo de 

Distanciamento Controlado. Isso permitiu à região um cotidiano mais próximo da normalidade, com os setores 

produtivos e o comércio operando de modo menos restritivo. Breda jamais se omitiu de suas 

responsabilidades, e seu perfil agregador o cercou de uma equipe especial no combate aos efeitos da 

pandemia, posicionando a conduta da Amesne diante de órgãos como a Assembleia Legislativa e abrindo 

importantes caminhos para o sucesso de sua gestão.  

 

O CIC-BG reitera admiração tanto pelo gestor público, exemplificado também por sua hábil condução 

do município de Cotiporã, quanto pelo cidadão que representa, um ser humano humilde e verdadeiro em sua 

intencionalidade de promover o bem. No período em que liderou a Amesne, nos deixou como ensinamento a 

importância de fazer a diferença na vida das pessoas, lutando pelo certo, independentemente das oposições.  

 

Muito obrigado por elevar ainda mais o protagonismo e a representatividade dos municípios da Serra 

frente ao Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Cordialmente,  

 

 

Rogério Capoani, presidente do CIC-BG 


