
 

 
 

ATA Nº 07/2013  
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2013, às 14h30min, no Parque do 
Imigrante, em Lajeado, durante o Turisvales – Salão de Turismo dos Vales – realizou-se 
mais uma assembleia geral ordinária da Associação dos Municípios do Vale do Taquari 
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Progresso, Edegar Antônio Cerbaro. Foi um 
encontro conjunto com a Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Rio Pardo 
(AMVARP). Estiveram presentes os prefeitos de Vera Cruz, Encantado, Lajeado, Roca 
Sales, mato Leitão, Coqueiro Baixo, Pouso Novo, Muçum, Anta Gorda, Vespasiano 
Corrêa, Pântano Grande, Candelária, Sinimbu, Vale do Sol, Ilópolis, Canudos do Vale, 
Capitão, Teutônia, Doutor Ricardo, Westfália, Arvorezinha, Marques de Souza, Santa 
Clara do Sul, Boqueirão do Leão, Cruzeiro do Sul, Herveiras, Forquetinha, Estrela e Bom 
Retiro do Sul; os vice-prefeitos de Sinimbu, Travesseiro, Poço das Antas e Arroio do Meio, 
e representante do prefeito de Rio Pardo.  Inicialmente foi formada a Mesa Oficial, pelo 
presidente da AMVAT, prefeito de Lajeado, Luis Fernando Schmidt; prefeita de Vera Cruz 
e presidente da AMVARP, Rosane Petry, e secretário chefe da Casa Civil do Governo do 
Estado, Carlos Pestana. O prefeito Edegar Cerbaro conduziu os trabalhos e depois de 
avisos gerais sobre a última assembleia da Famurs, passou a palavra para a saudação do 
prefeito de Lajeado, Luis Fernando Schmidt, da presidente da AMVARP, prefeita Rosane 
Petry, e do coordenador do Turisvales, Rafael Fontana. Na seqüência ocorreu a 
manifestação do secretário Carlos Pestana, que falou de ações do Executivo. Comentou 
que o desafio do atual governo era investir para o Rio Grande do Sul crescer, tendo em 
vista as dificuldades financeiras. “Apostamos em viabilizar investimentos através de 
financiamentos. Hoje são mais de R$ 12 bilhões em investimentos”, ressaltou. Ele se 
referiu também aos acessos asfálticos aos municípios, citando R$ 2,8 bilhões aplicados 
em obras. Frisou que de 1998 até o início da atual gestão o Estado havia executado a 
pavimentação de 32 acessos e que o governo Tarso já entregou o equivalente ao que foi 
feito de 98 a 2010. Citou ainda investimentos de R$ 8,5 milhões em escolas no Vale do 
Taquari e afirmou que o déficit financeiro do Estado se refere ao custeio e não a 
investimentos. Em relação ao governo federal, disse que a presidente Dilma Rousseff é a 
que mais veio ao Rio Grande do Sul, em todas as vezes trazendo boas notícias aos 
gaúchos, e que tem sido muito positiva, para a população do Rio Grande, a parceria entre 
Estado e União. Na continuidade ocorreram palestras, cujo foco foi o turismo, 
principalmente a regionalização e a captação de recursos para a realização de eventos. 
Foram palestrantes a chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Turismo, Cora 
Chiapetta, e o coordenador de Eventos do Ministério do Turismo. Marcelo Borella 
destacou que os municípios devem ficar atentos à elaboração de propostas para buscar 
recursos, pois a expressiva maioria apresenta problemas na apresentação. Citou, por 
exemplo, que em 2013 foram cadastradas 713 propostas para eventos de fortalecimento 
ao desenvolvimento turístico, mas apenas 40 convênios foram firmados. Já em relação a 
eventos de apoio à comercialização, foram cadastradas 285 propostas este ano, das 
quais apenas 15 resultaram em convênios. Participou ainda a empresa Hospidata, que 
apresentou software para a gestão na área da saúde. Encerradas as participações o 
presidente Edegar Cerbaro fez diversas comunicações ao plenário, como a respeito da 
reunião da Famurs, que   tratou sobre a    reestruturação do   quadro   funcional, e    cujas  



 
 
informações sobre a situação financeira da entidade serão encaminhadas aos prefeitos. A  
próxima assembleia está marcada para o dia 19 de setembro, em Santa Clara do Sul, 
tendo sido aprovada a participação de representantes do Governo do Estado, que vão 
apresentar o programa RS Mais Igual. O presidente colocou em votação a ata da 
assembleia anterior, que foi aprovada por todos os presentes, e comunicou o envio e 
recebimento de correspondências, conforme agenda entregue a cada um dos prefeitos. 
Depois disto o vice-presidente, prefeito de Colinas Gilberto Keller, apresentou a proposta 
da diretoria da AMVAT em colaborar financeiramente na licitação para o projeto de vídeo-
monitoramento dos municípios do Vale. Conforme Keller, a intenção da diretoria é 
repassar R$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao Consisa, que fará a licitação. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. Keller pediu apoio da associação para que se manifeste, via 
moção, junto ao Codevat, no sentido de que seja incluído, no projeto de estudo da 
duplicação da BR-386, acesso ligando a ERS-129 com a rodovia. Citou que a obra vai 
beneficiar os municípios de Colinas, Roca Sales, Imigrante e Estrela. Hoje o acesso à BR-
386 se dá na Vila São José, em Estrela, mas a saída não é adequada e muito perigosa. A 
moção foi aprovada e será encaminhada pela secretaria da AMVAT ao Conselho de 
Desenvolvimento do Vale do Taquari. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 
os trabalhos e convidou a todos para a assembleia de setembro, em Santa Clara do Sul. 
E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada.  
 
 

Edegar Antônio Cerbaro 
Presidente da AMVAT   

 
 
 
 
 

 
 


