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Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2013, às 14h30min, no Parque João Batista 
Marchese, em Encantado/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Progresso, 
Edegar Cerbaro. Estiveram presentes os prefeitos de Progresso, Encantado, Colinas, 
Lajeado, Taquari, Muçum, Anta Gorda, Vespasiano Corrêa, Nova Bréscia, Bom Retiro do 
Sul, Poço das Antas, Fazenda Vilanova, Paverama, Teutônia, Putinga, Arvorezinha, 
Estrela, Doutor Ricardo, Boqueirão do Leão, Travesseiro, Relvado, Roca Sales, Cruzeiro 
do Sul, Marques de Souza, Ilópolis, Mato Leitão, Santa Clara do Sul, Pouso Novo, 
Capitão e Coqueiro Baixo; os vice-prefeitos Arroio do Meio, Sério e Westfália, e o 
secretário de Planejamento de Forquetinha, representando o prefeito daquele município. 
O presidente abriu os trabalhos saudando os presentes e em seguida passou a palavra 
ao prefeito anfitrião, Paulo Costi, que desejou boas vindas a todos. Em seguida foi 
colocada em votação a ata da assembleia anterior, realizada em Estrela, a qual foi 
aprovada por unanimidade, e o presidente comunicou o envio e recebimento de 
correspondências, conforme consta no expediente entregue aos prefeitos. Na 
continuidade ocorreram participações. Inicialmente, de Rafael Fontana, da organização do 
Turisvales, que acontece no mês de agosto, em Lajeado. O prefeito de Colinas, vice-
presidente da Amturvales, falou sobre proposta da associação, de que todos os 
municípios participem do Plano Estratégico de Turismo, já que, segundo ele, o Ministério 
do Turismo vai exigir uma nova classificação turística e não se falará mais em municípios 
turísticos, mas em regiões turísticas. Pediu que os prefeitos se empenhem para que na 
Consulta Popular possa ser contemplada a área turística. Prosseguindo, o pastor Jair 
Erstling, da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, fez convite para o Dia Nacional da Igreja 
Evangélica Luterana no Brasil, a ser comemorado em 23 e junho e houve ainda a 
participação do diretor da empresa Kohlrausch Consultoria e Coaching, senhor Paulo 
Kohlrausch, que fez palestra sobre “O Fator Humano na Gestão Púbica”. Prosseguindo os 
trabalhos houve a apreciação e aprovação de moções, a saber; a pedido do prefeito de 
Roca Sales, Nélio Vuaden, para o asfaltamento de trecho de 8 quilômetros da estrada que 
liga seu município a Colinas, e da Câmara de Mato Leitão, para a instalação de uma 
unidade do IGP na região. A prefeita de Mato Leitão, Carmen Goerck, manifestou apoio à 
moção, relatando casos que ocorreram em seu município, com a demora nas perícias. O 
prefeito de Lajeado, Luis Fernando Schmidt, informou que a prefeitura já colocou terreno 
à disposição e que está tudo acertado para a vinda de uma unidade do IGP. No entanto, 
segundo o prefeito, faltam servidores. “No para das prioridades, o Vale do Taquari seria o 
primeiro a ser atendido”, ressaltou o prefeito, frisando que, mesmo assim, é preciso, de 
forma coletiva, demonstrar esta necessidade.  Outro assunto debatido foi em relação à 
falta de ambulâncias para atender ocorrências nas rodovias onde não há mais a cobrança 
de pedágio.  O prefeito de Pouso Novo, Luiz Buttini, reclamou que as prefeituras não têm 
como arcar com mais este custo, revelando que o município já foi chamado para atender 
a um acidente. O prefeito de Fazenda Vilanova. Pedro Dorneles pediu providências e 
disse temer que mais vidas se percam em acidentes em o atendimento que havia antes.  
Ricardo Kich, de Marques de Souza,  observou que o problema é que as ambulâncias do 



município não possuem UTI e não há para-médicos para prestar o atendimento 
necessário quando ocorrer acidente de maior gravidade.  Kich relatou ter sido procurado 
pela Polícia Rodoviária Federal, que queria saber se o município poderia colocar 
ambulâncias à disposição.  “Não sei o que é pior, negar ou ir lá e não poder atender”, 
disse o prefeito referindo-se à possibilidade de acidentes. O encaminhamento de projeto 
para obter recursos para os municípios que enfrentam problemas com as enchentes,. 
Junto com a Defesa Civil Estadual, foi outro tema apresentado, pelo prefeito de Taquari, 
Emanuel Hassen de Jesus. Os municípios estão se organizando para conseguir verbas 
em nível federal, uma vez que o Ministério da Integração Nacional pode colaborar 
financeiramente para a elaboração de projetos. Conforme ele, na próxima quinta-feira, dia 
13 de junho, os municípios participam de reunião na Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil, em Porto Alegre, para tratar dos trâmites necessários. Hassen de Jesus observou 
que a proposta inicial seria através de consórcio, mas a indicação, num primeiro momento 
é a inclusão do Siconv para depois ser feito o projeto da obra propriamente dita. Além dos 
municípios banhados pelo Rio Taquari, os demais que sofrem com as enchentes também 
podem aderir à iniciativa. Já o prefeito de Arvorezinha, Luiz Paulo Fontana, abordou 
reportagem publicada em jornal sobre as carências dos municípios na área ambiental, 
especificamente com relação aos planos de resíduos sólidos e saneamento. Foi sugerida, 
e aprovada, a elaboração de uma comissão para tratar da questão daqueles que não 
possuem, inclusive de forma consorciada, o que será visto com o Consisa. A comissão 
será presidida pelo prefeito de Arvorezinha. Por fim, o presidente Edegar Cerbaro relatou 
reunião que participou na CNM, preparatória à Marcha a Brasília, convidando os colegas 
a participarem da mobilização, que será realizada em julho, na Capital Federal. A próxima 
reunião da Amvat foi marcada para o dia 1º de julho, em Taquari, às 14h.  Nada mais 
havendo a tratar o presidente Edegar Cerbaro encerrou os trabalhos e, para constar, foi 
lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.  
 
 

Edegar Antônio Cerbaro, 
Presidente da AMVAT  


