
 
 

 
 

ATA Nº 04/2013  
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2013, às 9h30min, no Centro Comunitário Cristo 
Rei, em Estrela/RS, realizou-se assembeia geral ordinária da Associação dos Municípios 
do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Progresso, Edegar Cerbaro. 
O presidente abriu os trabalhos saudando os presentes e destacou os 137 anos de 
emancipação de Estrela, comemorados nesta data. Convidou para fazerem parte da Mesa 
Oficial o prefeito de Estrela, Carlos Rafael Mallmann; o presidente da Câmara de 
Vereadores, José Alves; o presidente da Comunidade Evangélica, Ernani Sehn; o 1º vice-
presidente, Gilberto Keller; o chefe da Casa Militar do Governo do Estado, coronel Oscar 
Moiano; o coordenador regional de Defesa Civil; coronel Vinícius Renner, e o sub-chefe 
da Defesa Civil Estadual, ten. cel. Paulo Locatelli Gandin. Estiveram presentes os 
prefeitos e/ou vice-prefeitos dos municípios de Progresso, Estrela, Colinas, Imigrante, 
Westfália, Anta Gorda, Lajeado, Encantado, Ilópolis, Poço das Antas, Doutor Ricardo, 
Fazenda Vilanova, Forquetinha, Santa Clara do Sul, Coqueiro Baixo, Vespasiano Corrêa, 
Capitão, Travesseiro, Dois Lajeados, Marques de Souza, Cruzeiro do Sul, Pouso Novo, 
Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, Arroio do Meio, Taquari e Paverama, e 
representantes dos municípios de Roca Sales e Bom Retiro do Sul, além de secretários e 
coordenadores municipais de Defesa Civil. Em seguida o presidente passou a palavra ao 
prefeito Carlos Rafael Mallmann, que desejou boas-vindas a todos os presentes. Seguiu-
se também saudação pelo presidente da Comunidade Evangélica. O presidente colocou 
em votação a ata da assembleia anterior, realizada no mês de março, em Colinas, a qual 
foi aprovada por unanimidade. Na continuidade, passou a palavra aos representantes da 
Defesa Civil, que prestaram uma série de orientações e informações sobre o trabalho do 
órgão e exigências legais que devem ser cumpridas pelos municípios. Os presentes 
receberam, entre outras, orientações sobre a Lei Federal nº 12.608 e a Instrução 
Normativa 01, ambas do ano passado, as quais estabelecem uma série de critérios para 
que os municípios possam ter acesso, por exemplo, a recursos e projetos na área. As 
informações foram transmitidas pelo o coordenador regional de Defesa Civil, coronel 
Vinícius Renner; pelo chefe da Casa Militar do governo do Estado, coronel Oscar Luiz 
Moiano; pelo subchefe estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Paulo Roberto Locatelli, 
e pelos coordenadores das regionais de Pelotas e Passo Fundo. Eles prestaram 
esclarecimentos, ainda, sobre o encaminhamento de projetos na área de prevenção, 
tendo em vista que o governo federal disponibiliza R$ 20 bilhões para esta finalidade. Um 
alerta feito aos prefeitos é que a metade dos 61 municípios que fazem parte da Regional 
11 da Defesa Civil, que abrange o Vale do Taquari, não está cumprindo integralmente o 
que determina a legislação e, desta forma, não poderá receber auxílios, tanto do governo 
federal quanto do estadual, se ocorrer algum desastre. O município tem que fazer parte 
do Sistema Nacional de Defesa Civil, destacou Renner. A participação do órgão na 
assembleia, segundo ele, foi no sentido de conscientizar os gestores para que todos 
criem, por exemplo, as coordenadorias municipais. O secretário do Gabinete dos Prefeitos 
e Relações Federativas do governo do Estado também prestigiou a assembleia. Em sua 
manifestação aos presentes, Afonso Motta citou que desde 1988 aumentaram as 
atribuições dos municípios sem, no entanto, haver a respectiva contrapartida em recursos.  



 
 
“Nos municípios é onde tudo acontece”, assinalou o secretário, para o qual enquanto não 
houver uma reforma política e tributária, o caminho a ser feito é a articulação para a busca 
de recursos. “Temos trabalhado para que os municípios busquem estes espaços, tanto em 
nível federal quanto estadual”, observou. Ainda na assembleia os prefeitos aprovaram a 
indicação de representantes para o Conselho Universitário da Univates, ficando como 
titular o prefeito de Colinas, Gilberto Keller, e como suplente o prefeito de Estrela, Carlos 
Rafael Mallmann. Foram  discutidos ainda outros assuntos de interesse regional.  Duas 
comissões de prefeitos foram formadas para aprofundar estudos e estabelecer planos de 
ação relacionados, por exemplo, à situação do Porto de Estrela. A sugestão foi do prefeito 
do município, Carlos Rafael Mallmann, que vai ser p coordenador os trabalhos desta 
comissão, que vai discutir a municipalização ou a estatização do porto. O prefeito de 
Taquari, Emanuel Hassen de Jesus (PT), sugeriu e vai coordenar comissão que vai tratar 
sobre a formação de consórcio de municípios para a execução de projetos de prevenção 
na área de Defesa Civil. A próxima assembleia geral da associação será realizada no dia 
7 de junho, no Parque João Batista Marches, em Encantado, durante a programação da 
Suinofest. A sugestão de pauta, aprovada pelos presentes, relaciona-se a demandas dos 
municípios junto ao Governo do Estado, especialmente na área de estradas e rodovias, 
devendo ser convidados o secretário de Infraestrutura e Logística e o diretor-geral do 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Paralelamente à assembleia 
dos prefeitos ocorreram encontros dos secretários da Agricultura, que decidiram reativar 
sua associação regional, e também das primeiras-damas. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente passou a palavra ao prefeito anfitrião para suas considerações finais e, depois 
disto, encerrou os trabalhos. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 
devidamente assinada.  
 
 
 
 

Edegar Antônio Cerbaro, 
Presidente da AMVAT   


