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Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2014, às 16h, no Parque Denardi, município 
de Dois Lajeados/RS, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação dos 
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), sob a presidência do prefeito de Arroio do Meio, 
senhor Sidnei Eckert (PMDB). Estiveram presentes os prefeitos de Arroio do Meio, Dois 
Lajeados, Lajeado, Progresso, Muçum, Anta Gorda, Imigrante, Westfália, Relvado, 
Ilópolis, Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Forquetinha, Vespasiano Correa, São Valentim do 
Sul, Estrela, Roca Sales; os vice-prefeitos de Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Poço das 
Antas, Santa Clara do Sul, Marques de Souza, Fazenda Vilanova e Pouso Novo, e o 
secretário de Administração de Coqueiro Baixo, representando o prefeito do município. 
Inicialmente, com a presença das primeiras-damas, soberanas dos municípios e 
secretários da Agricultura e Meio Ambiente houve palestra de Torvaldo Antonio Marzolla 
Filho, diretor e coordenador do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade e 
Presidente do Conselho Consultivo do Centro Nacional de Tecnologias Limpas 
(CNTL/UNIDO/UNEP) e do professor de Engenharia Ambiental Tiago Pereira. Pereira 
falou sobre meio ambiente e sustentabilidade, abordando a tendência natural do consumo 
dos recursos naturais e do aumento dos resíduos sólidos produzidos. Apresentou um 
panorama do Brasil, com base em dados de 2013, destacando que o país gera 76 milhões 
de toneladas por ano, dos quais somente a metade é destinada a aterros sanitários. 
Segundo ele, 60% dos municípios brasileiros não possuem um local adequado para fazer 
o descarte do lixo e que o mercado de empresas de reciclagem vem crescendo. A 
preocupação com os resíduos sólidos no RS, de acordo com o palestrante, vem desde 
1993, quando o Estado promulgou a Lei do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. Ela 
falou ainda sobre os objetivos da política, ressaltando que há necessidade de os 
municípios terem um bom planejamento no gerenciamento dos resíduos e que há alguns 
instrumentos para isto, como a coleta seletiva, a logística reversa, ações de educação 
ambiental e outras. NO Estado, conforme o professor, são geradas 3 milhões de 
toneladas de resíduos/ano, das quais 60% são orgânicos e 25% recicláveis. Por outro 
lado, destacou que 45% das cidades gaúchas possuem iniciativas de coleta seletiva, o 
que, no entanto, não significa que seja satisfatória. Já 47% não têm coleta seletiva. NO 
RS, acrescentou o palestrante, há 60 locais para depósito dos resíduos sólidos urbanos. 
Por fim, ressaltou que no país existem 30 mil normas que tratam do licenciamento 
ambiental, e que falta clareza e uniformização das que tratam sobre a atuação das 
indústrias. Houve, em seguida,  participação de representante da empresa Brookfield , 
que falou sobre Plano de Visita e Projetos Sócio-ambientais no Município. Na 
continuidade do encontro, primeiras-damas, soberanas e secretários deslocaram-se para 
encontros paralelos, seguindo a assembleia geral somente com os prefeitos. Um dos 
assuntos tratados foi o impacto das micro e pequenas empresas nas compras municipais 
e no desenvolvimento econômico da região. O tema foi apresentado pelo gestor de 
políticas públicas do Sebrae nos Vales do Taquari e Rio Pardo, Alexandre Schmitt. 
Levantamento feito nas duas regiões mostra que, em média, os municípios realizam 
40,8% de suas compras de micro e pequenas empresas. Até outubro deste ano as 
prefeituras haviam realizado 11 pregões exclusivos – na região, os municípios de Estrela, 
Arvorezinha, Teutônia, Fazenda Vilanova e Lajeado – nos quais foi possível constatar uma 
economia de R$ 56,5 mil. Os itens mais comprados foram materiais de limpeza, 
suprimentos de informática, prestação de serviços, fraldas descartáveis e materiais de  



 
 
expediente. Houve ainda a participação do consultor da Região do Vêneto no Rio Grande 
do Sul, Cesar Augusto Prezzi, que falou sobre o projeto e fez a distribuição do livro 
“Ritorno alle Origine”, promoção turística do Vêneto no âmbito do projeto “Leoni Nelle 
Piazze”.  Já o secretário do Planejamento de Estrela, Marco Aurélio Wermann, falou sobre 
encontros dos titulares desta área, que têm ocorrido a partir de proposta do presidente 
Sidnei Eckert. Conforme Wermann, há muitos assuntos a serem discutidos, como o Plano 
de Mobilidade, e a intenção dos secretários é reunir as equipes dos municípios e tentar 
construir um padrão mínimo na região. O senador eleito pelo Estado, Lasier Martins, 
também prestigiou a assembleia. O presidente Sidnei Eckert conduziu o processo de 
eleição da diretoria 2015. Inicialmente ele apresentou ações de sua gestão, frisando que 
um dos objetivos alcançados foi manter a unidade do Vale do Taquari. Lembrou que 2014 
foi um ano atípico, com a realização da Copa do Mundo e das eleições gerais, mas que 
mesmo assim foi possível realizar um bom trabalho à frente da entidade. Citou, entre 
outros, a aproximação com os órgãos do governo, como o Tribunal de Contas do Estado,, 
e entidades regionais. Em relação à Famurs, disse que procurou estar presente em todos 
as reuniões assim como em relação à Confederação Nacional dos Municípios. Destacou a 
importância das entidades citando a conquista do 1% a mais no FPM dos municípios. 
“Uma conquista de todos os prefeitos, fruto da mobilização da CNM”, frisou. Deixou, como 
sugestão, que a região pleiteie a realização de curso de formação de soldados no Vale, 
para que os futuros militares possam permanecer nos municípios. Na continuidade ele 
apresentou a chapa única inscrita para a gestão 2015, com a seguinte composição: 
Presidente – Valnei Cover (PDT) – Dois Lajeados; 1º Vice-presidente – Sidnei Eckert 
(PMDB) – Arroio do Meio; 2º Vice-presidente – Edegar Antonio Cerbaro (PP) – Progresso;  
1º Secretário – Adroaldo Luis Da Croce (PT) – Relvado; 2º Secretário – Pedro Dornelles 
(PDT) – Fazenda Vilanova; 1º Tesoureiro – Luis Fernando Schmidt – Lajeado; 2º 
Tesoureiro – Carlos Rafael Mallmann – Estrela. Os titulares do Conselho Fiscal são os 
prefeitos Luiz Paulo Fontana (PSDB) – Arvorezinha; Pedro Aelton Wermann (PTB) – Bom 
Retiro do Sul; e Gilnei Agostini (PP) – Nova Bréscia, tendo como suplentes do Conselho 
Fiscal os prefeitos Luiz Augusto Schmidt (PDT) – Boqueirão do Leão; Alvimar Lisot 
(PMDB) – Doutor Ricardo, e Sérgio Marasca (PT) – Westfália. Colocada em votação, a 
chapa foi eleita por aclamação. O mandato se inicia em 1º de janeiro de 2015. O 
presidente eleito, Valnei Cover, agradeceu o apoio dos colegas ele afirmou que pretende 
dar continuidade às ações desenvolvidas pela associação, e que nos próximos dias deve 
reunir os membros da diretoria para definir metas mais específicas para a sua gestão. 
Assim, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente 
assinada.  
 
 
 

Prefeito Valnei Cover, 
Presidente eleito 

 
  

 


