
 

ATA Nº 01/2021 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021, às 9h, no Estrela Palace 

Hotel, município de Estrela/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da 

Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência de 

Celso Kaplan, tendo como uma de suas pautas principais a eleição da Diretoria 

da entidade para a gestão 2021. Estiveram presentes os prefeitos de Estrela, 

Progresso, Santa Clara do Sul, Doutor Ricardo, Pouso Novo, Travesseiro, 

Paverama, Muçum, Marques de Souza, Bom Retiro do Sul, Lajeado, Taquari, 

Vespasiano Corrêa, Teutônia, Encantado, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, 

Sério, Colinas, Imigrante, Westfália, Capitão, Nova Bréscia e Coqueiro Baixo; a 

prefeita de Poço das Antas, e os vice-prefeitos de Santa Clara do Sul, Fazenda 

Vilanova, Forquetinha, Relvado e Teutônia. A assembleia também foi 

prestigiada por lideranças regionais, como a reitora da Univates, Evânia 

Schneider;  o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região 

dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhart; Cíntia Agostini, representando o 

Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat) e o empresário 

Pedro Antônio Barth, que representou a Câmara da Indústria, Comércio e 

Serviços do Vale do Taquari (CIC-VT). Os trabalhos foram abertos com a 

formação da mesa oficial, para a qual foram convidados o prefeito de Estrela, 

Elmar Schneider; o atual presidente, Celso Kaplan; o presidente da Famurs, 

Emanuel Hassen de Jesus, e o vice-presidente da Associação dos Vereadores 

do Alto Taquari (Avat), Leandro Rosa. Em seguida ocorreram manifestações 

dos membros da mesa oficial, entre as quais do prefeito de Estrela, Elmar 

Schneider, que deu as boas-vindas a todos e frisou que há muito trabalho pela 

frente. “Se observarmos as demandas, como a intenção do Governo do RS em 

privatizar as rodovias estaduais, é o momento de a Amvat se envolver e 

participar, para contribuirmos com o desenvolvimento do Vale do Taquari”, 

frisou. Ele também convidou os prefeitos e Conselhos Regionais para que o 

município tenha êxito na área portuária, importante para toda a região. Já o 

presidente da Famurs disse prever dificuldades para os novos gestores e, por 

isto, afirmou que é preciso pressionar o Governo Federal para reeditar os 

auxílios concedidos em 2020, em razão da pandemia. Também defendeu a 

união de todos para que ocorra o novo Pacto Federativo, para que os prefeitos 

tenham mais autonomia e independência, não precisando recorrer com 

frequência ao Governo Federal em busca de recursos para situações como a 

estiagem, por exemplo. Já o presidente Celso Kaplan apresentou aos prefeitos  
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um balanço    da gestão em  2020, citando as dificuldades decorrentes   da 

pandemia, mas também o fato de que houve união de todos os municípios no 

enfrentamento da situação, assim como na enchente que ocorreu no mês de 

julho de 2020, a maior dos últimos 60 anos. Em relação a esta situação, 

lembrou a articulação junto com o Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze, 

para buscar recursos aos municípios atingidos, com diversas audiências em 

Brasília. Também fez agradecimento especial ao Comitê Científico do Vale do 

Taquari, por  sua  forte atuação  na Cogestão do   Modelo de  Distanciamento  

Controlado  implantado pelo Governo do Estado, assim como ao prefeito  

Marcelo Caumo, que com sua equipe deu suporte à associação. Por fim, sobre 

a situação financeira da entidade, deixa um saldo em caixa de R$ 31.589,75 

“Trabalhamos em grupo porque a Amvat precisa ser uma associação para 

unificar”, reforçou Kaplan.  Ele ressaltou ainda que em 2020 a presidência foi 

exercida também pelo ex-prefeito de Nova Bréscia, Marcos Martini, de janeiro 

ao início de junho, ao qual agradeceu os esforços à frente da entidade. Houve 

ainda manifestação do empresário Ricardo Wagner e a formação do Comitê 

Estratégico do Vale do Taquari(CEVT), integrado por representantes de 

entidades de caráter regional. Encerrada esta etapa dos trabalhos o presidente 

deu início ao processo de escolha da nova diretoria da AMVAT para a Gestão 

2021. Informou que foi apresentada uma única chapa, procedendo a sua 

leitura: Presidente - Paulo Cezar Kohlrausch (MDB) – Santa Clara do Sul; 1° 

Vice-Presidente - Adroaldo Conzatti (PSDB)  –  Encantado;  2° Vice-Presidente 

-  Marcelo Caumo  (PP)  –  Lajeado;  1° Secretário – Elmar André Schneider 

(PTB) – Estrela; 2° Secretário – André Luis Barcellos Brito (PDT) – Taquari; 1° 

Tesoureiro – Danilo José Bruxel (PP) – Arroio do Meio; 2° Tesoureiro – Celso 

Aloísio Forneck (PDT) – Teutônia. Os membros titulares do Conselho Fiscal 

são Mateus Giovanoni Trojan (MDB) – Muçum; Edmilson Busatto (PL) – Bom 

Retiro do Sul e Paulo José Grunewald (PP) – Forquetinha. Os suplentes do 

Conselho Fiscal são Fabiano Merence Brandão (PSB) – Paverama; Tiago 

Manoel Ferreira Michelon (PL) – Vespasiano Corrêa e Edmar Pedro 

Rovadoschi (MDB) – Ilópolis.  Apresentada a chapa, a mesma foi eleita por 

aclamação. De imediato o ex-presidente Celso Kaplan deu posse à nova 

diretoria e convidou o presidente eleito, prefeito Paulo Cezar Kohlrausch, para 

sua manifestação.  No discurso de posse, ele relembrou a sua gestão frente à 

Amvat em 2010, já que esta será a segunda vez que vai comandar a entidade. 

“Os   desafios  seguem os  mesmos  daquela  época.  As  dificuldades  sempre 
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existiram, mas se fomos eleitos, se as nossas comunidades confiaram em nós, 

precisamos buscar soluções”, destacou Kohlrausch, que inicia o seu quarto 

mandato como prefeito de Santa Clara do Sul.  Na Amvat, ele afirmou que 

buscará trabalhar com objetividade e dinamicidade para que se alcancem os 

objetivos. “Queremos trabalhar na modernização do nosso estatuto. 

Precisamos entender o que somos, primeiramente. Também precisamos 

identificar , junto aos demais órgãos, quais são  as  pautas  regionais mais  

relevantes”. Todas as ações, conforme o novo  presidente, serão feitas de  

forma integrada.  “Queremos um Vale  desenvolvido, que garanta qualidade de 

vida para as pessoas. E devemos olhar para o futuro. Para o Vale do Taquari 

em 2050 é que temos que olhar”, enfatizou, encerando sua primeira 

manifestação à frente da entidade.  A movimentação financeira da Amvat de 

acordo com o estatuto, será feita pelo 1º Tesoureiro, prefeito Danilo José 

Bruxel, CPF 367.431.780/04,  e pelo secretário executivo da entidade, Paulo 

Ricardo Schneider, CPF 491.386.260/04. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente encerrou os trabalhos. E, para constar, foi lavrada a presente ata, 

que vai devidamente assinada. (a) Paulo Cezar Kohlrausch, Presidente da 

AMVAT.  

 

Paulo Cezar Kohlrausch, 
Presidente da AMVAT 
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