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1. Diretoria  
 

CARGO PREFEITO – MUNICÍPIO 

Presidente Carlos Rafael Mallmann (PMDB) - Estrela 

1° Vice-Presidente Marcelo Caumo (PP) - Lajeado 

2° Vice-Presidente Lourival Seixas (PMDB) - Muçum 

1° Secretário Jonatan Brönstrup (PSDB) - Teutônia 

2ª Secretária Cátea Rolante (PMDB) – Doutor Ricardo 

1° Tesoureiro Celso Kaplan (PP) - Imigrante 

2° Tesoureiro Gilberto Gaspar Costantin (PDT) - Progresso 

TITULARES DO CONSELHO 
FISCAL 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 

Paulo Cezar Kohlrausch (PMDB) 
– Santa Clara do Sul 

Edmilson Amauri Dörr (PTB) – Marques de Souza 

Adroaldo Conzatti (PSDB) – 
Encantado 

Emanuel Hassen de Jesus (PT) - Taquari 

Genésio Hofstetter (PSB) - 
Travesseiro 

Edmilson Busatto (PPS) – Bom Retiro do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Assembleias realizadas em 2017: 
 
 

Mês Município Data  

Janeiro - - 

Fevereiro - - 

Março - - 

Abril Teutônia – Formação sobre 
a Lei de Parcerias 

Voluntárias 

Dia 07 

Maio Muçum  Dia 25 

Junho Encantado Dia 09 

Julho Estrela – Extraordinária Dia 03 

Agosto Arroio do Meio – reunião-
almoço com Secretário de 

Segurança Pública 

Dia 25 

Setembro Estrela Dia 06 

Outubro - - 

Novembro Ilópolis  Dia 17 

Dezembro Estrela Dia 07 

 
 
3. Pautas das assembleias  
 

Os mais diversos assuntos, de interesse dos municípios, foram abordados 
nas assembleias realizadas ao longo do ano: projetos do Sebrae/RS para 
os municípios; Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e 
Pessoas com Altas Habilidades; controle patrimonial e controle interno 
municipal; Fórum Internacional de Educação; perdas com o comércio 
informal; crise no setor leiteiro; implantação de um órgão regional para 
emissão de licenças ambientais aos municípios; atuação do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Taquari-Antas; diagnóstico regional do Turismo, 
entre outros. 
  

4. Capacitação 
 
Em abril a AMVAT realizou, em Teutônia, palestra com a DPM – 
Delegações de Prefeituras Municipais, sobre “O regime jurídico das 
parcerias da Administração Pública”, destinada a prefeitos, vice-prefeitos e 
servidores de todos os municípios filiados. O valor do serviço foi de R$ 
5.100,00 (bruto) e contou com a participação de mais de 120 pessoas.  
 

5. Encontro com o Tribunal de Contas 
 

Visando a aproximação das Administrações Municipais com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/RS), a AMVAT promoveu, em junho, encontro com 
o TCE/RS para prefeitos, vices e secretários. Foi palestrante o presidente 



do Tribunal, Marco Peixoto, e a equipe técnica do órgão. O evento contou 
com a participação de mais de 100 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários e assessores das prefeituras da região.  

 
6. Interiorização da Famurs 

 
Com apoio da AMVAT a Federação das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) realizou, no dia 2 de junho em Taquari, reunião de 
interiorização. O encontro contou com apresentação do Banrisul, 
apresentação institucional da Famurs e orientações técnicas para a 
administração pública por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).  
 

7. Formação de consórcio regional 
 
A AMVAT contratou, em 10 de julho deste ano, a empresa IGTEC 
Assessoria e Consultoria em Gestão Pública e Empresarial, para a 
realização de estudo visando à formação de um consórcio regional para a 
emissão de licenças ambientais para os municípios e do Sistema de 
Inspeção Municipal e SUSAF. Houve reuniões específicas com prefeitos e 
secretários e atualmente os trabalhos se concentram em três frentes: 
fornecimento de subsídios técnicos e jurídicos aos municípios que ainda 
não possuem o Sistema de Inspeção Municipal e, para os que já possuem 
o SIM e também pretendem ingressar no consórcio, para conveniar em 
conjunto ao SUSAF; realização de reuniões entre o Consisa e a assessoria 
e um grupo de trabalho com técnicos dos municípios para promover a 
padronização da legislação do SIM existente nos municípios, bem como 
para a criação do Departamento de Inspeção Sanitária no Consisa e ainda 
a participação em seminários regionais, encontros com grupos de 
municípios para que os demais se integrem a este movimento em que 22 
prefeituras já estão se articulando.  O valor da contratação é de R$ 
31.2000,00.  
 
 

8. Relações com o 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. No dia 25 de agosto a AMVAT realizou, em Arroio do 
Meio, reunião-almoço com a presença do secretário estadual de Segurança 
Pública, Cezar Schirmer.  
 

9. Suspensão de normativa – vitória dos municípios 
 
No início do mês de setembro o Governo do Estado suspendeu Normativa 
058/15, em vigor desde o início do ano para medir a atividade econômica 
de municípios cujo setor primário atua através do Sistema Integrado. A 
suspensão ocorreu depois de mobilização iniciada por prefeitos da AMVAT, 
que realizou assembleia extraordinária para discutir o problema, já que 35 
municípios, de acordo com estudos realizados, a estimativa é de que as 



perdas chegassem a R$ 67 milhões no triênio 2018/2020. Foram realizadas 
audiências com o secretário estadual da Fazenda e formado grupo técnico, 
junto com a Famurs, para analisar a situação.  
 

10. Crise no setor leiteiro  
 
Por designação da presidência, o secretário da Agricultura de Estrela, José 
Adão Braun, integra o grupo de trabalho regional que discute a crise no 
setor leiteiro, agravada pela importação de leite em pó do Uruguai. Em 
reunião no final de novembro o grupo definiu ações a serem realizadas. As 
demandas referentes ao Estado envolvem a extinção dos decretos que 
reduzem ICMS do leite vindo do Uruguai e a retirada de incentivos fiscais 
para indústrias que importam leite em pó uruguaio. Junto ao governo 
federal será pleiteada a compra de produção de leite excedente, a fim de 
equilibrar os preços no mercado, e a fixação de cotas de importação do 
produto.  
 

 
11. Representação da entidade 
 

A entidade esteve representada nas assembleias da Famurs e em 
mobilizações em nível regional, como no processo de concessão da BR-
386, perdas do setor leiteiro, entre outras.  Em relação à concessão da BR-
386 o processo está sendo acompanhado pela presidente do Conselho de 
Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat), Cíntia Agostini, por 
designação das entidades regionais. Ela participou de audiências públicas, 
audiências no Ministério dos Transportes e Tribunal de Contas da União 
(TCU), com despesas de passagens custeadas pela AMVAT.  

 
 

12. Vídeos institucionais para os municípios  
 
Na assembleia de novembro o plenário aprovou a contratação de empresa 
para realizar vídeos e fotos institucionais para os 38 municípios filiados. 
Cada município vai receber um vídeo de até 1 minuto e 30 segundos; de 15 
fotos em arquivo digital e um painel. A AMVAT e AMTURVALES serão 
contempladas com um vídeo de 5 minutos com os principais atrativos da 
região. O valor para a produção do material é de R$ 7.000,00 por 
município.  
 

13.  Sede  
 

Além de sediar eventos promovidos pela associação, como encontros com 
secretários municipais, a sede da AMVAT tem sido cedida para entidades e 
para a Prefeitura de Estrela para uma série de reuniões. Entre outras, 
utilizaram o espaço o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura 
(COdic), Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente 
(Condimma), Associação dos Secretários Municipais de Educação 



(Asmevat) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari 
(Consisa-VRT).  

 
14.  Financeiro 
 

A AMVAT encerrou o mês de novembro com um saldo de R$ 144.101,01 
em caixa. As maiores despesas do ano – até outubro - se referem ao 
pagamento de pessoal (R$ 25.916,67) e contribuições sociais (R$ 
10.159,81); contador (R$ 9.977,00), divulgação e comunicação (anúncios, 
sonorização, cópias – R$ 15.366,20); assessoria e consultoria (R$ 
19.520,80); hospedagem e estadias (passagens Brasília, hospedagem – R$ 
12.845,01); congressos e seminários (R$ 7.225,35) e despesas 
operacionais (correio, telefone, internet, água e luz, impostos e taxas e 
material de expediente – R$ 8.226,49). 
 
 
 

Estrela, 7 de dezembro de 2017. 
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