ATA Nº 11/2013
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2013, às 11h, na Lagoa da Harmonia, em
Teutônia/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, cuja pauta principal é a eleição da Diretoria – Gestão
2014. Estiveram presentes os prefeitos de Progresso, Teutônia, Encantado, Doutor
Ricardo, Cruzeiro do Sul, Imigrante, Mato Leitão, Fazenda Vilanova, Muçum, Capitão,
Paverama, Canudos do Vale, Ilópolis, Dois Lajeados, Travesseiro, Estrela, Coqueiro
Baixo, Arroio do Meio, Vespasiano Corrêa, Anta Gorda, Lajeado e Santa Clara do Sul, e
os vice-prefeitos de Teutônia, Ilópolis, Travesseiro, Roca Sales, Westfália, e a prefeita em
exercício de Colinas. O presidente deu início aos trabalhos saudando os presentes e em
seguida passou a palavra ao anfitrião, Renato Altmann, que desejou boas vindas a todos.
Em seguida colocou em votação a ata da assembleia anterior, realizada em Forquetinha,
que foi aprovada por unanimidade. Passou, em seguida, para as participações.
Inicialmente dirigiu-se aos presentes o secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Taquari, senhor Nilton Rolante. Ele falou sobre o projeto de
videomonitoramento e, junto com o vice-presidente do Consórcio, prefeito Marcelo
Portaluppi, fez a entrega do projeto do presidente da AMVAT, prefeito Edegar Cerbaro,
tendo em vista que a associação colaborou financeiramente com R$ 100.000,00 para a
sua execução. Também participou do encontro a presidente do Conselho de
Desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini, que falou sobre a definição de
prioridades de obras rodoviárias da região a serem encaminhadas à Empresa Gaúcha de
Rodovias (EGR). Prosseguindo os trabalhos o prefeito de Lajeado e tesoureiro da AMVAT,
prefeito Luís Fernando Schmidt, apresentou a prestação de contas financeira da atual
gestão, destacado a existência de um saldo de R$ 180.755,21 em caixa. Houve também a
substituição do prefeito Gilberto Keller, afastado definitivamente do cargo, do Conselho
Universitário da Univates e do Comitê Gestor do Parque Científico e Tecnológico do Vale
do Taquari, nos quais representava a AVMVAT como titular. Os suplentes passam à
titularidade, sendo o prefeito Carlos Rafael Mallmann no Consun e o prefeito Luís
Fernando Schmidt no Comitê Gestor do Parque Científico e Tecnológico do Vale do
Taquari. O presidente Edegar Cerbaro fez também um relato das principais ações
desenvolvidas pela AMVAT ao longo de 2013 e agradeceu a colaboração de todos os
colegas da diretoria e demais prefeitos. Destacou que está em fase de construção o site
da associação, que deve estar disponível até o final do ano. O ex-prefeito Gilberto Keller,
que ocupou a primeira vice-presidência da AMVAT na atual gestão, participou da
assembleia e recebeu, do presidente Edegar Cerbaro, o reconhecimento pelo apoio à
associação no período, ao mesmo tempo em que agradeceu aos colegas a solidariedade
que teve durante o processo que lhe cassou o mandato. “Aprendi com todos vocês e
espero que a AMVAT continue nesta construção coletiva pelo Vale do Taquari,” declarou
Keller. Em referência à perda de mandato, foi enfático: “Vou repudiar sempre ações como
o denuncismo, quando a disputa pelo poder se transforma em instrumento de vingança
política.” O ex-prefeito lembrou que era o indicado para presidir a AMVAT em 2014 e
desejou sucesso ao colega de partido, prefeito Sidnei Eckert. Da assembleia, também
participaram a prefeita em exercício de Colinas, Marli Stiegemeier, e o prefeito e vice

eleitos, respectivamente Irineu Horst e Ademar Rieger. Encerrada esta etapa, passou-se
ao processo de eleição da diretoria, quando o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert,
nome de consenso à presidência, apresentou a chapa única para a eleição, que tem a
seguinte composição: Presidente; Sidnei Eckert (PMDB) – Arroio do Meio; 1° VicePresidente; Valnei Cover (PDT) – Dois Lajeados; 2° Vice-Presidente; Edegar Antônio
Cerbaro (PP) – Progresso; 1° Secretário; Paulo Cost i (PP) – Encantado; 2° Secretário;
Pedro Antônio Dornelles (PDT)- Fazenda Vilanova; 1° Tesoureiro; Luis Fernando Schmidt
(PT) – Lajeado; e 2° Tesoureiro; Carlos Rafael Mall mann (PMDB) – Estrela. O Conselho
Fiscal tem como titulares os prefeitos Luiz Paulo Fontana (PSDB) – Arvorezinha; Pedro
Aelton Wermann (PTB) – Bom Retiro do Sul e Gilnei Agostini (PP) – Nova Bréscia. Os
suplentes são Alvimar Lisot (PMDB) – Doutor Ricardo; Luiz Augusto Schmidt (PDT) –
Boqueirão do Leão, e Emanuel Hassen de Jesus (PT) – Taquari. Apresentada a chapa, foi
eleita por aclamação e os eleitos assumem a partir de 1º de janeiro de 2014. O presidente
eleito, Sidnei Eckert, disse que suas principais metas são manter a unidade dos prefeitos,
defender os interesses do Vale do Taquari e a integração com as demais entidades da
região. Observou que aguardou até o último momento para formar a nova diretoria –
manteve praticamente os mesmos integrantes da atual – porque o ex-prefeito de Colinas,
Gilberto Keller, era o indicado do partido para ocupar o cargo no ano que vem. “Tínhamos
a expectativa de que ele retornasse”, observou Eckert, que destacou a experiência de
Keller. “Nós somos testemunhas do bem que tu sempre praticaste”, declarou o presidente
dirigindo-se a Keller. Por fim, Eckert ressaltou que procurará dar continuidade ao trabalho
que vem sendo realizado na associação. Desta forma, e nada mais havendo a tratar, o
presidente Edegar Cerbaro encerrou os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente
ata, que vai devidamente assinada.
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