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ATA Nº 008/2022 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, às 10h, no Estrela Palace Hotel, em Estrela, 

realizou-se Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Taquari 

(Amvat), sob a coordenação do prefeito de Colinas, Sandro Herrmann. Estiveram presentes os 

prefeitos e/ou vice-prefeitos dos municípios de Colinas, Estrela, Bom Retiro do Sul, Arroio do 

Meio, Progresso, Pouso Novo, Marques de Souza, Itapuca, Capitão, Sério, Paverama, Cruzeiro 

do Sul, Fazenda Vilanova, Forquetinha (prefeito e vice), Boqueirão do Leão, Taquari, Teutônia e 

Santa Clara do Sul. Também acompanharam a assembleia o Ten. Cel. Claiton Fernando 

Marmitt, Comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Cruz do Sul; 1º Ten. 

Marcos Silveira Correa, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Estrela; - 1º Ten. 

Fausto Gusmão Althaus, Comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado; 1º Ten. Luciano 

Machado Morais, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Venâncio Aires e o 2º 

Sargento Nilton Marcos Gerevini, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Encantado. O 

presidente deu início aos trabalhos saudando os presentes e convidou para compor a mesa 

diretiva dos trabalhos o 1º vice-presidente, prefeito de Estrela, Elmar Schneider; o 1º 

secretário, prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto, e o 1º tesoureiro, prefeito de 

Arroio do Meio, Danilo Bruxel. Em seguida, passou a palavra para o prefeito Elmar Schneider, 

que desejou boas-vindas a todos. Na continuidade ocorreu a participação do Comandante do 

6º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Cruz do Sul. O Ten. Cel. Claiton Fernando Marmitt 

apresentou ações da instituição, entre as quais área e municípios abrangidos pelo Batalhão. 

Abordou o programa de Guarda-Vidas temporário, informando que o Estado abrirá processo 

seletivo com 800 vagas, e que o BPM se coloca à disposição para capacitar os candidatos dos 

municípios. A remuneração é de R$ 4.240,00. Falou sobre a Seção de Operações de Defesa 

Civil, citando os balneários existentes na região. Sobre o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, 

destacou que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a Lei Complementar nº 15.726/21, 

mediante convênio a ser firmado com o Estado do RS. Citou municípios que estão em processo 

de regularização do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, entre os quais Colinas e Imigrante, no 

Vale do Taquari. Abordou, por fim, a Coordenadoria Regional de proteção e Defesa Civil, 

colocando os Bombeiros à disposição quando os municípios precisarem de auxílio em alguma 

adversidade climática. Encerrada esta etapa, houve a participação da diretora-presidente da E-

Log, de Estrela, Elaine Görgen Strehl, e da diretora-administrativa, Renata Cherini. Elas falaram 

sobre o objetivo da E-Log, empresa pública criada pelo Governo de Estrela para desenvolver a 

área do porto, de grande importância para o Vale do Taquari como um todo, destacando que 

estão trabalhando também modais como o aeródromo e a ferrovia, assim como a questão do 

patrimônio do complexo, junto ao Estado e à União. O prefeito de Bom Retiro do Sul citou a 

questão da eclusa localizada no município e o projeto para geração de energia.  Também 

ocorreu a participação da Secretária de Educação de Estrela, Elisângela Mendes, que convidou 

194 



Associação dos Municípios do Vale do Taquari – AMVAT – Rua Pinheiro Machado, 319 – Estrela/RS 
– CEP 95.880-000 – Telefone (51) 3720-4484 – E-mail amvat.valedotaquari@gmail.com  

 

 os municípios a  participarem  da 1ª edição  do  projeto “Estrelas do Conhecimento” – Feira de 

inovação, ciência e tecnologia que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Porto de 

Estrela. O evento busca promover a formação dos estudantes, oportunizando a inserção no 

contexto da pré iniciação científica, e terá a participação de alunos do 1º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental, incluindo EJA. A feira é aberta para a comunidade de visitantes do Estado. No 

dia 25, segundo ela, haverá a presença dos secretários estaduais de Inovação, Ciência e 

Tecnologia e da Educação, que farão palestra para prefeitos e secretários municipais de 

Educação. Ainda foi apresentado o projeto Caminhos do Vale. Vai se localizar junto ao 386 

Business Park, na BR-386, terá investimentos de R$ 1,2 milhão dos governos de Estrela e do RS, 

e tem por objetivo aproximar os visitantes que chegam ao Vale do Taquari. Será um espaço de 

lazer, contemplação e informação de todos os municípios da região, por meio de totens 

digitais e mapas, sendo todos convidados a participar, aproveitando o espaço.   Questões de 

interesse dos municípios do Vale foram abordadas, como uma proposta de projeto de lei, que 

está sendo elaborada por um grupo de trabalho da Famurs, para criar incentivo aos municípios 

que possuem integrados de aves e suínos e que terão perdas de ICMS com a entrada em vigor 

do Ajuste Sinief nº 20/2019, do Conselho Nacional de Política  Fazendária. O presidente 

lembrou que já houve uma vitória dos municípios, pois a Secretaria da Fazenda vai 

desconsiderar os débitos de 2021, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, 

mas que seguem as negociações em relação a este ano. Após concluído, o projeto será 

encaminhado à Assembleia Legislativa.  O presidente também solicitou que os municípios 

informem demandas que ainda possuam quanto aos serviços da RGE, para serem levadas à 

empresa. Segundo Herrmann, têm ocorrido reuniões no Ministério Público, em Porto Alegre, e 

os projetos previstos têm sido atendidos antes do previsto pela empresa.  Foi comentado 

também sobre a desfiliação de 11 municípios da região alta, já oficializada por todos. O 

presidente observou que é uma situação “desconfortável”, que vinha desde o início do ano, e 

que houve tentativas para contornar a saída dos municípios, não havendo mais esta 

possibilidade depois do último protesto realizado nos pedágios. Conforme ele, a Amvat não foi 

convidada para este protesto e ele entendeu que seria melhor não participar, pois na 

associação há municípios favoráveis e contra a concessão das rodovias. Acredita que a saída 

não trará benefícios para o Vale, pois a união de todos traz mais força, mas enfatiza que 

respeita a decisão dos prefeitos e que há o desejo de se buscar a reunificação. “Estou tranquilo 

com o que ocorreu e estamos à disposição para contribuir com a região”, afirmou Herrmann. 

Desfiliaram-se da Amvat os municípios de Anta Gorda, Arvorezinha, Coqueiro Baixo, 

Encantado, Roca Sales, Relvado, Doutor Ricardo, Putinga, Muçum, Vespasiano Corrêa e  Nova 

Bréscia. A Amvat, fica, assim, com 27 filiados, e em relação à questão financeira, a entidade 

conseguirá se manter sem maiores problemas, não sendo necessário aumentar a contribuição.  

Há um saldo em caixa, segundo informou o tesoureiro Danilo Bruxel, de R$ 157 mil. Bruxel 

disse acreditar que  haverá o retorno destes  municípios e, em  sua opinião, a mídia contribuiu 
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 para que isto ocorresse. O prefeito Paulo Kohlrausch, que em 2021 presidiu a Amvat, 

observou que o que aconteceu é da política e que daqui para frente, enquanto entidade, todos 

devem seguir com responsabilidade. Chamou a todos para uma reflexão, porque todos os 

setores – comércio, indústria e outros – estão bem, mas os políticos não. “Estamos em período 

eleitoral e, pelo que se observa, mais uma vez vamos “patinar”, comentou. Sobre as 

desfiliações, segundo ele é preciso deixar as feridas curarem e colocar os interesses acima 

deste fato. “Vamos fortalecer nossa entidade, nossa estrutura, para oferecer mais aos nossos 

municípios”, disse o prefeito, sugerindo a busca de pauta positivas para região como um todo, 

pois o Vale do Taquari não vai deixar de existir. O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, sugeriu 

que para uma próxima assembleia seja convidado o presidente e técnicos do Tribunal de 

Contas do Estado, para conversar e aproximar os prefeitos e a instituição. De acordo com 

Schneider, será um momento importante para a troca de informações entre municípios e a 

instituição. Já foi acertado que esta reunião será no dia 8 de setembro, às 15h, na sede da 

Acisam, em Arroio do Meio.  Não havendo mais assuntos a tratar o presidente encerrou os 

trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.  

 

 
 

Prefeito Sandro Ranieri Herrmann, 
Presidente da AMVAT 
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