
 

 
 

ATA Nº 10/2013  
 
Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2013, às 18h, no Parque Christoph Bauer, em 
Forquetinha/RS, realizou-se mais uma assembleia geral ordinária da Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Progresso, 
senhor Edegar Antônio Cerbaro. Estiveram presentes os prefeitos de Forquetinha, 
Progresso, Lajeado, Arvorezinha, Marques de Souza, Mato Leitão, Estrela, Roca Sales, 
Westfália, Fazenda Vilanova, Teutônia, Cruzeiro do Sul, Santa Clara do Sul, Travesseiro, 
Arroio do Meio, Canudos do Vale, Boqueirão do Leão, Doutor Ricardo, Ilópolis, Relvado, 
Coplinas, Pouso Novo, Vespasiano Corrêa, Poço das Antas, Nova Bréscia e São Valentim 
do Sul; os vice-prefeitos de Forquetinha, Lajeado, Travesseiro, Boqueirão do Leão, Sério, 
e Encantado; o deputado federal Vilson Covatti; deputado estadual Lucas Redecker, o 
advogado Arno Carrard, além de secretários municiais e assessores parlamentares. 
Presidente abriu os trabalhos saudando os presentes e em seguida passou a palavra ao 
anfitrião, prefeito Waldemar Richter, que desejou boas vindas a todos e convidou-os para 
prestigiarem a Forquetinha Expofest, que se realiza no município durante o final de 
semana e cuja abertura será depois da assembleia. Na continuidade o presidente Edegar 
Cerbaro colocou em votação a ata da assembleia anterior, que foi aprovada por 
unanimidade, e comunicou o envio e recebimento de correspondências, conforme os 
prefeitos podem verificar na agenda entregue a cada um. Passou a palavra, em seguida, 
ao senhor Carlos Martini, da Univates. Ele informou que a Univates tem relações em nível 
internacional e quer colocar à disposição dos prefeitos intercâmbios. Apresentou proposta, 
a prefeitos e vereadores, para uma viagem de trabalho à Europa, em abril ou maio do ano 
que vem, com duração aproximada de 12 dias e um custo de R$ 10 mil. A comitiva seria 
formada por no máximo 30 pessoas e o grupo indica os países e cidades que gostaria de 
conhecer. A universidade considera interessantes Lisboa, Berlim ou Londres, ou Lisboa, 
Barcelona e Londres, para conhecerem projetos de mobilidade urbana, saneamento e 
atração de investimentos. Citou, por exemplo, que prefeitos da Amesne estão no Chile, 
conhecendo de que forma os municípios daquele país conseguiram agregar valor à 
produção de uva. Solicitou aos interessados que se manifestem assinando lista que foi 
passada, para a partir daí a instituição começar a trabalhar na formatação do intercâmbio. 
Na continuidade houve a participação do deputado estadual Lucas Redecker.  O 
parlamentar falou sobre o projeto de lei 155/2013, que estabelece normas sobre 
segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de 
incêndio no RS. Como membro da Comissão Especial de Revisão e Atualização da 
Legislação de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndios no RS, Redecker 
participou da elaboração do projeto, que deverá ser votado na Assembleia Legislativa até 
o final do mês. A Comissão Especial foi criada em janeiro deste ano, após a tragédia na 
Boate Kiss, em Santa Maria, que vitimou 242 pessoas. Depois de meses de bates e 
audiências com autoridades na área de prevenção, foi protocolado na Assembleia 
Legislativa o projeto de lei 155/2013. O objetivo, segundo ele, é dar proteção às pessoas 
e seguranças às edificações, elaborando uma legislação que seja calara, rigorosa e justa. 
Redecker disse que se trata de um projeto polêmico, que tem gerado muitos debates na 
Assembleia Legislativa e que ainda não houve acordo para sua votação em plenário. 
Detalhou a proposta e respondeu a questionamentos dos presentes. O prefeito de Estrela,  



 
 
Carlos Rafael Mallmann, manifestou sua preocupação com aquelas cidades que não 
possuem guarnição do Corpo de Bombeiros e que não se crie, com as novas normas, 
uma nova “Fepam”, que cria empecilhos na liberação dos empreendimentos. Redecker 
observou que esta também é uma preocupação e que o projeto prevê a expansão do 
Corpo de Bombeiros. Quanto aos prazos, frisou que matéria estabelece prazos para a 
liberação, a fim de evitar atrasos. Mallmann defendeu que se analisasse a possibilidade 
de, não sendo cumprido o projeto, houvesse uma liberação provisória. Já o prefeito de 
Arvorezinhas, Luiz Paulo Fontana, referiu-se aos municípios que possuem Corpo de 
Bombeiros Voluntários, como é o caso de Arvorezinha. Sugeriu a criação de um fundo 
para canalizar recursos também para estas instituições, ao que o deputado informou que 
estão sendo modificadas algumas questões no projeto para que fique adequado à 
legislação.  Para ele, de forma mista isto poderá ser possível, e é uma situação a ser 
analisada. O parlamentar, por fim, colocou seu gabinete à disposição dos prefeitos se 
quiserem encaminhar sugestões, já que o projeto segue em análise na Assembleia. Na 
continuidade dos trabalhos houve manifestação do deputado federal Vilson Covatti e o 
prefeito de Lajeado, Luís Fernando Schmidt, falou sobre reunião da Amturvales, quando 
foram aprovados novos valores das mensalidades. Comentou que isto foi necessário 
devido ao repasse de valores para a entidade, visando à realização de cursos 
profissionalizantes, no valor de R$ 600 mil. Para isto, será necessária contrapartida da 
Amturvales, o que motivou a fixação dos valores. Houve manifestação ainda do advogado 
Arno Carrard, que garantiu a emancipação de municípios como Forquetinha. O presidente 
informou ainda a criação da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco e saudou o 
prefeito de Ilópolis, Olmir Rossi, que nesta mesma data foi eleito novo presidente da 
Associação Gaúcha de Municípios (AGM). Comunicou, ainda, que no dia 14 de novembro 
será feito o repasse de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao Consisa, conforme aprovado 
pelos prefeitos, para custear para do projeto de videomonitoramento dos municípios da 
região. Não havendo mais temas em pauta, o presidente passou a palavra ao prefeito de 
Forquetinha para sua saudação e final e convidou a todos para a assembleia de 
dezembro, marcada para o dia 6, às 11h, em Teutônia, quando haverá eleição da nova 
diretoria, gestão 2014. Nada mais havendo a tratar ele encerrou os trabalhos e, para 
constar, lavrou-se a presente ata, que vai devidamente assinada.  
 
  
 

Prefeito Edegar Antônio Cerbaro, 
Presidente da AMVAT 

 


