
 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMVAT  
 

GESTÃO 2019 
 

 

 

1. Diretoria  
 

 
CARGO PREFEITO – MUNICÍPIO 

Presidente Jonatan Brönstrup (PSDB) - Teutônia 

1° Vice-Presidente Celso Kaplan (PP) - Imigrante 

2° Vice-Presidente Carlos Rafael Mallmann (MDB)-Estrela 

1° Secretário Celso Casagrande (PDT) – Anta Gorda(*) 

2° Secretário José Luiz Cenci (PP) – Fazenda Vilanova 

1° Tesoureiro Lairton Hauschild (PSDB)- Cruzeiro do Sul 

2° Tesoureiro Edmilson Busatto – Bom Retiro do Sul 

TITULARES DO CONSELHO 
FISCAL 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 

Sandro Ranieri Herrmann (PP) – 
Colinas 

Klaus Werner Schnack (PMDB) – Arroio do 
Meio 

Marcelo Caumo (PP) – Lajeado Genésio Roque Hofstetter (PSB) - 
Travesseiro 

Edmilson Amauri Dörr (PTB)- 
Marques de Souza 

Otávio Landmeier (MDB) - Westfália 

 
(*) Falecido em outubro 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Assembleias realizadas em 2019 

 
 

Mês Município Data  
Janeiro - - 

Fevereiro Estrela/sede Dia 15 

Março Estrela/sede 
 

Dia 15 
(junto com Consisa) 

Abril Estrela/sede Dia 26 

Maio Teutônia Dia 24 

Junho Encantado Dia 7 

Julho Estrela/sede Dia 26 

Agosto - - 

Setembro Santa Clara do Sul Dia 19 

Outubro Fazenda Vilanova Dia 18 

Novembro Progresso Dia 29 

Dezembro Anta Gorda Dia 12 

 
 
 
3. Pautas das assembleias – Participações 

 

As assembleias gerais da entidade contaram com a participação de 
representantes do Executivo e Legislativo, em nível federal e estadual, 
oportunidade em que foram discutidas e encaminhadas as prioridades 
regionais estabelecidas pela Diretoria. Participaram das assembleias o  
deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, então secretário estadual de 
Articulação e Apoio aos Municípios, secretário estadual da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini; deputados federais 
Lucas Redecker e Jerônimo Goergen; a presidente da Fepam, Marjorie 
Kaufmann; representantes do Procon e da Secretaria Estadual da 
Agricultura, numa discussão que envolveu a retirada da vacina contra a 
febre aftosa no RS.  
 

 

 

 



 
 

4. Energia Elétrica 
 

A AMVAT atuou neste ano na busca de melhorias no abastecimento de 
energia elétrica, principalmente em relação aos serviços prestados pela 
RGE Sul. Na assembleia de fevereiro a concessionária e o Procon/RS 
participaram da assembleia geral, quando o tema foi discutido. No início de 
março a RGE apresentou à AMVAT o Plano de Ação para este ano.  
 

5. Telecomunicações  
 
A situação das telecomunicações na região foi pauta de encontros e ações 
promovidas pela AMVAT e pelo Conselho de Desenvolvimento do Vale do 
Taquari (Codevat).  Em abril o secretário estadual da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos, Catarina Paladini, e o Procon/RS, participaram de  
assembleia geral da entidade, quando receberam pesquisa realizada pelo 
Codevat com avaliação dos serviços. A partir daí, ocorreram reuniões no 
Procon/RS e no dia 21 de novembro, a pedido da AMVAT, a Comissão 
Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa 
Popular da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizou 
audiência pública para debater a situação.  
 

6. Apoio a projetos e instituições regionais  
 
Em conjunto com entidades regionais, como o Codevat, Amturvales e CIC-
VT, a AMVAT manifestou apoio ao projeto de asfaltamento do acesso e da 
pista do Aeródromo Regional do Vale do Taquari, localizado em Estrela, 
com manifestação ao Ministro da Infraestrutura. Em novembro, na 
assembleia geral, foi aprovada Moção de Apoio à manutenção e o 
fortalecimento da EMATER/RS-ASCAR, 
 

7. Turismo 
 

As iniciativas na área do Turismo também receberam apoio da AMVAT, em 
ações em conjunto com a Associação dos Municípios de Turismo da 
Região dos Vales.  No mês de outubro, em evento realizado na Univates, 
ocorreu a entrega de um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, 15 fotos em 
arquivo digital e um painel para cada um dos 36 municípios da região, 
custeados pela AMVAT. A associação e a AMTURVALES também foram 
contempladas com um vídeo de 5 minutos, com os principais atrativos do 
Vale do Taquari. A AMVAT  ainda  contribuiu  financeiramente, com o  valor   
 



 

 
de R$ 6.750,00 para a elaboração de projeto de sinalização turística para o 
Vale do Taquari. 

 
8. Segurança Pública 

 
A Segurança Pública foi outra área que teve atenção especial da diretoria 
neste ano de 2019. A AMVAT solicitou, em audiência realizada em julho, 
na Secretaria Estadual de Segurança Pública, aumento do efetivo na 
região, principalmente no sentido de que os soldados que fizeram o curso 
de formação em Lajeado permanecessem no Vale.  
 

9. Cultura 
 
Em novembro foi realizada em Estrela, com apoio do Conselho dos 
Dirigentes de Cultura (CODIC) e AMVAT, a interiorização da Secretaria 
Estadual de Cultura. Na ocasião, foi entregue à secretária Beatriz Araújo 
recebeu documento com as principais demandas do Vale na área.  
 

10. Extinção dos municípios  
 
A Associação posicionou-se contra a extinção dos municípios com menos 
de cinco mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% de sua receita 
total, proposta pelo Governo Federal. No dia 3 de dezembro, o presidente 
Jonatan Brönstrup e prefeitos da região participaram da Mobilização 
Municipalista, em Brasília, contra a extinção, organizada pela 
Confederação Nacional de Municípios.  

 

11. Representação da entidade 
 

A entidade esteve representada em eventos de nível regional e estadual, 
junto com as demais entidades do Vale.  

 
12. Divulgação – Assessoria de Imprensa e publicidade 

 

Em agosto a AMVAT contratou a agência Plural Comunicação Integrada, 
com o objetivo de intensificar a divulgação das ações da entidade, por 
meio das redes sociais e também com serviço de Assessoria de Imprensa.  
 
 
 
 



 

 
13.  Sede  

 
Além de sediar eventos promovidos pela associação, como as assembleias 
gerais e 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 de 
Cultura (CODIC-AMVAT), Associação dos Secretários Municipais da 
Agricultura e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari 
(Consisa-VRT).  
 

 
14. Financeiro 

 
A AMVAT possui um saldo financeiro de R$ 57.384,49 (em 10 de 
dezembro)  
 
 
 
 

Estrela, 12 de dezembro de 2019. 
 
 

                                                                   Jonatan Brönstrup 
                                                                   Presidente 

 
 

 


