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Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30min, na 
sede da entidade, em Estrela/RS, realizou-se assembleia geral 
ordinária da Associação dos Municípios dos Vale do Taquari 
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Teutônia, Jonatan 
Brönstrup. Estiveram presentes os prefeitos e/ou vice-prefeitos de 
Teutônia, Estrela, Imigrante, Anta Gorda, Cruzeiro do Sul, 
Paverama, Putinga, Travesseiro, Westfália, Arroio do Meio, 
Encantado, Fazenda Vilanova, Colinas, Forquetinha, Muçum, Pouso 
Novo, Santa Clara do Sul, Doutor Ricardo, Bom Retiro do Sul e 
Vespasiano Corrêa, além de convidados. O presidente abriu os 
trabalhos saudando os presentes e convidou para compor a mesa 
oficial o deputado federal Lucas Redecker, o 1º vice-presidente 
Celso Kaplan e o 2º vice-presidente, Carlos Rafael Mallmann. Sobre 
a participação do parlamentar no encontro, Brönstrup disse que 
esta é uma das propostas da diretoria da entidade, com o objetivo 
de fazer com que venham durante todo o seu mandato aos 
municípios, para cobrar e apresentar sugestões para os problemas. 
Desta forma, de acordo com o presidente, poderão, por meio de 
seus gabinetes, acompanhar os pleitos. “Queremos fazer encontros 
propositivos, com uma atuação organizada em prol do Vale do 
Taquari. Será uma conversa qualificada, para fazer com que o Vale 
tenha um papel de protagonismo no Rio Grande do Sul”, enfatizou. 
Em sua manifestação, o deputado Lucas Redecker frisou que, 
independente de relações partidárias, seu gabinete está de portas 
abertas a todas as lideranças. Enfatizou que a família Redecker tem 
compromisso com o Vale e destacou a necessidade de organização 
para a solução dos problemas e a melhoria da infraestrutura. Ele 
elogiou a organização e mobilização das lideranças do Vale do 
Taquari e disse que, muitas vezes, a região acaba perdendo, pois 
resolver os problemas quando os governos não o fazem. Redecker 
falou sobre a Lei Kandir, a situação da cadeia do leite – que 
segundo ele está superada, pois o governo teve que recuar, e do 
abastecimento de energia, entre outras. Disse que foi importante a 
Amvat ter ido ao Procon-RS expor as dificuldades quanto aos 
serviços prestados pela RGE Sul, mas aconselhou que, se nada 
ocorrer, deve ser  feita manifestação  junto à  Agência Nacional  de  



 
 
Energia Elétrica (Aneel). “Ela (a Aneel) é efetiva na punição e tem 
ações rápidas”, disse, colocando-se à disposição para agendar uma 
reunião no órgão se for preciso. A desburocratização no repasse 
dos recursos federais foi outra solicitação apresentada, tendo em 
vista a demora na liberação, o que tem inviabilizado obras nos 
municípios. O presidente aproveitou para informar que encaminhou 
pedido para uma reunião com a bancada gaúcha, pedindo apoio de 
redecker para esta demanda, a fim de viabilizar um encontro de 
uma comitiva de prefeitos com os parlamentares do Rio Grande. 
“Nossas demandas são questões que nos preocupam no dia a dia, 
e queremos levar aos parlamentares, para que assumam este 
compromisso conosco”, frisou Brönstrup. Em seguida, ele abriu 
espaço para manifestações do plenário, e um dos debates envolveu 
a área da saúde, pela dificuldade que os municípios têm encontrado 
para o pagamento de profissionais. Conforme os prefeitos,há 
recursos para equipamentos, mas não para a manutenção. O vice-
presidente Celso Kaplan falou sobre a preocupação com a energia 
e o mau atendimento prestado pela concessionária e em relação à 
saúde observou que os municípios têm equipamentos suficientes, 

mas faltam recursos para o pagamento dos profissionais. Segundo 
ele, se não fossem as emendas recebidas, muitos não teriam 
conseguido fechar as contas. O prefeito de Encantado, Adroaldo 
Conzatti, também se referiu ao tema e lembrou que as emendas 
apresentadas a partir de agora talvez não chegem a tempo para 
fechar as contas da gestão. “Temos que nos preparar com o que 
temos”, ponderou. Já o prefeito de Fazenda Vilanova, José Cenci, 
observou que é preciso buscar uma solução definitiva para a saúde, 
mas que não é possível no momento cortar todas as emendas de 
custeio. Ele também se referiu à situação dos hospitais, citando que 
os municípios repassam verbas para as instituições, quando este 
custeio deve ser pelo SUS. “Nós estamos bancando o SUS, quando 
a lei diz que não. Nosso trabalho nos postos (de saúde) não tem 
problemas”. Por fim, o prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, 
pediu a desburocratização dos repasses federais, tendo em vista 
que a demora na liberação tem inviabilizado obras. O presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa 
VRT) aproveitou para solicitar ao deputado apoio para a doação de 
área – localizada na Avenida Benjamin Constant,  em  Lajeado – de 



 
propriedade do Estado, para a construção de um Centro Regional 
de Especialidades Médicas, com área estimada de R$ 1.542 metros 
quadrados e custo de R$ 3,2 milhões.  Em suas considerações 
finais Redecker disse que falta pactuação na área da saúde, o que 
torna os municípios reféns do governo federal, deputados e 
senadores. Isto, segundo ele, passa por um novo Pacto Federativo. 
Defendeu a alteração na cobrança de emendas e reforçou seu 
compromisso com a região. “Quero que o Vale seja referência. Vou 
fazer um grande esforço para resolver os problemas de todos, 
apoiando as reivindicações juntos aos governos estadual e federal”, 
encerrou. Na continuidade dos trabalhos o presidente comunicou 
que a próxima assembleia geral será no dia 15 de março, às 
8h30min, também na sede da Amvat, com a presença do secretário 
Rodrigo Lorenzoni. Já no dia 30 de março, em Teutônia, haverá um 
evento de confraternização para prefeitos, vices e suas famílias. Ele 
também solicitou aos colegas que prestigiem os eventos realizados 
pelos municípios. O presidente do Consisa, Klaus Schnack, solicitou 
utilizar um espaço para o órgão na próxima assembleia da Amvat, o 
que foi aprovado por todos. Sobre as indicações de prefeitos para a 
Faterco, será visto com aqueles onde a cultura da erva-mate é mais 

expressiva.  Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. E, para 
constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada. 
 
 
 

Prefeito Jonatan Brönstrup,  
                                   Presidente da AMVAT 


