
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMVAT 

GESTÃO 2014
1. Diretoria 

CARGO PREFEITO – MUNICÍPIO

Presidente Sidnei Eckert (PMDB) – Arroio do Meio

1° Vice-Presidente Valnei Cover (PDT) – Dois Lajeados

2° Vice-Presidente Edegar Cerbaro (PP) - Progresso

1° Secretário Paulo Costi (PP) – Encantado

2° Secretário Pedro Dornelles (PDT)- Fazenda Vilanova

1° Tesoureiro Luis Fernando Schmidt (PT) – Lajeado

2° Tesoureiro Carlos Rafael Mallmann (PMDB) - Estrela

TITULARES DO 
CONSELHO FISCAL

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Luiz Paulo Fontana (PSDB) 
– Arvorezinha

Luiz Augusto Schmidt (PDT) – Boqueirão do Leão

Pedro Aelton Wermann 
(PTB) – Bom Retiro Sul

Alvimar Lisot (PMDB) – Doutor Ricardo

Gilnei Agostini (PP) – Nova 
Bréscia

Emanuel Hassen de Jesus (PT) - Taquari

2. Representantes em Conselhos e Entidades: 

CODEVAT
Edegar Antônio Cerbaro (vice-presidente)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Paulo Costi, de Encantado



CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVATES
Carlos Rafael Mallmann (Estrela)- Titular

PRÉ-TERRITÓRIO DO VALE DO TAQUARI
Carlos Rafael Mallmann (Estrela) - Titular
Lourival Seixas (Muçum) - Suplente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Celso Kaplan (Conselho Fiscal), Imigrante
Luiz Paulo Fontana (Conselho Fiscal), Arvorezinha 

COMITÊ GESTOR DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO 
VALE DO TAQUARI – TECNOVATES
Luís Fernando Schmidt (Lajeado) – Titular

FUVATES
Celso Kaplan (Imigrante), Edegar Cerbaro (Progresso), Luís Fernando 
Schmidt (Lajeado), Ricardo Rockenbach (Travesseiro), Sidnei Eckert (Arroio 
do Meio), Neori Dalla Vechia (Anta Gorda)

CONSELHO COMUNITÁRIO DA EGR
César Marmit (Cruzeiro do Sul) e Carlos Rafael Mallmann (Estrela) – 
Titulares
Paulo Costi (Encantado)  e Sérgio Marasca (Westfália) - Suplentes

3. Assembleias realizadas em 2014:

Mês Município Data
Janeiro -
Fevereiro -
Março São Valentim do Sul Dia 20
Abril Anta Gorda Dia 24 
Maio Estrela Dia 23
Junho Encantado Dia 6
Julho Taquari Dia 3
Agosto Travesseiro Dia 7
Setembro Arvorezinha Dia 11
Outubro Roca Sales Dia 17
Novembro Lajeado/Seminário Famurs Dia 14
Dezembro Dois Lajeados Dia 5



4. Pautas das assembleias 

Os mais diversos assuntos, de interesse dos municípios, foram abordados 
nas assembleias realizadas ao longo do ano. Entre eles, destacaram-se a 
nova  lei  de  Proteção  e  Combate  a  Incêndios  (Lei  Kiss),  Prêmio  Gestor 
Público, produção leiteira no Vale do Taquari, sistemas de prevenção na 
área  de  Defesa  Civil,  saneamento  rural,  Samu  e  Centro  Regional  de 
Oftalmologia, ações do Governo do Estado, projeto de videomonitoramento 
e Central de Medicamentos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, ações e 
projetos  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural,  instalação  de  radar 
meteorológico para uso em prevenção de cheias e situação das áreas não 
edificantes ao longo das rodovias.  

5. Relações com governo

A atual diretoria procurou manter relacionamento estreito com o governo do 
Estado, visando ao encaminhamento e busca de soluções a questões de 
interesse regional.  Já em fevereiro deste ano promoveu encontro com o 
secretário  do  Gabinete  dos Prefeitos,  na  sede da entidade,  em Estrela, 
quando a questão dos acessos asfálticos foi  a pauta principal.  Também 
houve a participação de secretários de Estado nas assembleias realizadas 
durante o ano.

6. Representação da entidade

A  entidade  esteve  representada  nas  assembleias  da  Famurs  e  em 
mobilizações  organizadas  pela  Confederação  Nacional  de  Municípios 
(CNM), além de eventos diversos, nos municípios filiados. 

7. Site da associação

A  AMVAT  mantém  um  site  –  www.amvat.com.br -  no  qual  são 
disponibilizadas informações sobre a entidade e notícias, além de banco de 
fotos das reuniões e assembleias e calendário de atividades. O trabalho 
está sob responsabilidade da secretaria executiva da associação. 

8. Reativação de associações regionais de secretários

A AMVAT, por meio da presidência, incentivou este ano a organização das 
associações regionais de secretários. Em agosto foi reativado o Conselho 
dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente e eleita a sua diretoria, que 
tem como presidente e representante junto à Famurs o secretário do Meio 
Ambiente  de  Lajeado,  José Francisco  Antunes.  Também foi  reativada a 
Associação  dos  Secretários  da  Agricultura,  que  tem  na  presidência  o 

http://www.amvat.com.br/


secretário de Progresso, Valcir Orlandi. As duas entidades têm feito suas 
reuniões nas mesmas datas das assembleias da AMVAT. 

9. Planejamento regional

Diante  da  importância  do  planejamento  em  nível  municipal  e  regional, 
visando  o  crescimento  social  e  econômico  do  Vale,  a  atual  diretoria 
incentivou  também  a  organização  dos  secretários  municipais  do 
Planejamento. Um grupo de secretários, dos municípios de maior porte, já 
se reuniu em duas oportunidades na associação para discutir assuntos de 
interesse dos municípios e trocar experiências, como o Plano de Mobilidade 
Urbana. 

10.Capacitação com o Tribunal de Contas

Visando a aproximação das Administrações Municipais com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/RS), a AMVAT promoveu, em agosto, capacitação 
com o TCE/RS para prefeitos, vices e secretários. Foi palestrante o diretor 
geral do órgão, Vantuir Pereira Nunes. O evento contou com a participação 
de  cerca  de  60  pessoas,  entre  prefeitos,  vice-prefeitos,  secretários  e 
assessores das prefeituras da região. 

11.Treinamento Cadastro Ambiental Rural

Com apoio da Famurs e do Senar foi realizado, no mês de julho deste ano, 
treinamento a servidores dos municípios sobre o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). A AMVAT disponibilizou espaço para o treinamento, realizado na 
Univates, em Lajeado, o qual reuniu 11 servidores das prefeituras filiadas. 

12.  Prioridades regionais

A  AMVAT  participou  da  elaboração  do  trabalho  Estratégias  para  o 
Desenvolvimento do Vale do Taquari – 2015/2018, que elencou prioridades 
regionais encaminhadas aos candidatos no pleito de outubro deste ano. As 
prioridades  são  segurança  pública  (aumento  do  efetivo),  infraestrutura 
(modais  de  transporte,  BR-386,  ERS-129  e  130,  porto,  ferrovia  e 
aeródromo),  investimentos em saneamento básico;  educação (ampliação 
das escolas em tempo integral),  saúde (especialmente  a traumatologia), 
energia  elétrica  (geração  e  distribuição),  enchentes  (proposição  e 
ampliação  e  qualificação  do  sistema  de  alertas  de  cheias),  agricultura 
(alternativas  para  o  reaproveitamento  dos  dejetos  orgânicos;  turismo 
(consolidação  da  infraestrutura  turística)  e  drogadição  (implantação  de 
programas de prevenção).

13.  Seminário da Famurs



Com  apoio  da  AMVAT  e  Famurs  realizou,  no  dia  14  de  novembro, 
Seminário Regional na Univates, em Lajeado, que tratou de assuntos de 
interesse dos municípios, com apresentação de pautas por parte da Famurs 
e da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Participaram municípios 
das regiões dos vales do Taquari, Rio Pardo e Caí.

14.  Seminário dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio

No dia 21 de novembro, também na Univates, em Lajeado, a AMVAT foi 
parceria na organização de seminário de mobilização dos municípios pelos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com a participação de mais de 
35 representantes de municípios e da sociedade civil. Houve palestras de 
representante  da  Secretaria  Geral  da  Presidência  da  República,  do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do coordenador 
do Núcleo Regional, que falou sobre a adesão dos municípios à proposta 
dos ODMs.

15.  Sede 

Além de sediar eventos promovidos pela associação, como encontros com 
secretários municipais e da diretoria, a sede da AMVAT tem sido cedida 
para entidades e para a Prefeitura de Estrela para uma série de reuniões.
Durante todo o ano, nas segundas e terças-feiras, sediou curso de cuidador 
de idosos realizado pela Prefeitura de Estrela, via Pronatec.
Desde  outubro  é  realizado  também,  todas  as  quartas-feiras,  curso  de 
turismo  promovido  pela  Amturvales,  com  30  participantes  de  diversos 
municípios da região.  

16.  Financeiro

A AMVAT encerrou o mês de novembro com um saldo de R$ 285.872,17 
em caixa (não incluído o valor das mensalidades de novembro). As maiores 
despesas do ano se  referem ao pagamento  de  pessoal  e  contribuições 
sociais;  prestação  de  serviços  (contador  e  limpeza)  e  pagamento  de 
despesas de manutenção, como telefone, água, luz e internet.

Estrela, 5 de dezembro de 2014.
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