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ATA N° 10/2018 

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h30min, na 
sede da entidade, em Estrela/RS, realizou-se assembleia geral 
ordinária da Associação dos Municípios dos Vale do Taquari 
(AMVAT), sob a presidência do prefeito de Lajeado, Marcelo 
Caumo, para eleição da nova diretoria da associação, para a gestão 
2019, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Estiveram 
presentes os prefeitos e/ou vice-prefeitos de Lajeado, Anta Gorda, 
Coqueiro Baixo, Pouso Novo, Imigrante, Westfália, Arroio do Meio, 
Vespasiano Corrêa, Nova Bréscia, travesseiro, Estrela, Fazenda 
Vilanova, Colinas, Arvorezinha, Santa Clara do Sul, Encantado, 
Marques de Souza, Cruzeiro do Sul e Teutônia. O presidente abriu 
os trabalhos saudando os presentes e em seguida colocou em 
votação a ata da assembleia do mês de novembro 2018, realizada 
em Lajeado/RS, a qual foi aprovada por unanimidade. Na 
continuidade apresentou relatório das atividades realizadas durante 
o ano e saldo financeiro da Amvat. Iniciado o processo de eleição, 
informou que havia uma única chapa inscrita, tendo como candidato 
à presidência o prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, e 
apresentou a nominata completa. Feito isto, a chapa foi eleita por 
aclamação, ficando a diretoria para a gestão 2019 assim 
constituída: Presidente, Jonatan Brönstrup (PSDB), de Teutônia; 1º 
vice-presidente, Celso Kaplan (PP) de Imigrante; 2º vice-presidente, 
Carlos Rafael Mallmann (MDB), de Estrela; 1º secretário, Celso 
Casagrande (PDT), de Anta Gorda; 2º secretário, José Luiz Cenci 
(PP), de Fazenda Vilanova; 1º tesoureiro, Lairton Hauschild 
(PSDB), de Cruzeiro do Sul, e 2º tesoureiro, Edmilson Busatto, de 
Bom Retiro do Sul. O Conselho Fiscal é formado pelos prefeitos 
titulares Sandro Herrmann (PP), de Colinas; Marcelo Caumo (PP), 
de Lajeado; e Edmilson Amauri Dörr (PTB), de Marques de Souza. 
Os suplentes do Conselho são Genésio Hofstetter (PSB), de 
Travesseiro; Otávio Landmeier (MDB), de Westfália; e Klaus Werner 
Schnack (MDB), de Arroio do Meio. Eleita a nova diretoria, o 
presidente eleito, Jonatan Brönstrup dirigiu-se aos colegas. O maior 
desafio, segundo ele, é entender que o Vale precisa ser 
protagonista no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, não 
somente   em  época de   campanha   eleitoral, mas  principalmente 
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durante a gestão dos prefeitos. “Nós estamos nos sentindo 
abandonados pelos governos estadual e federal. Sobra tudo para 
os municípios”, afirmou, defendendo como ação imediata, ainda 
pela atual gestão, um trabalho para que seja mantida a atual 
alíquota do ICMS, cujo projeto será votado pela Assembleia 
Legislativa. Segundo ele, o Vale do Taquari tem muitas 
potencialidades ainda a serem desenvolvidas. “Quero trabalhar 
muito, com todos vocês”, afirmou, dirigindo-se aos colegas 
prefeitos. Adiantou que um dos projetos que pretende instituir,, junto 
com os demais prefeitos, é a realização de encontros, pelo menos 
uma vez por mês, com algum deputado federal. “Precisamos fazer 
que venham durante todo o seu mandato, para cobrar a apresentar 
sugestões para a solução dos problemas. A melhor forma é o 
trabalho em sintonia, mas a vida acontece nos municípios e as 
respostas não podem ser para amanhã, têm que ser hoje”, 
enfatizou. Brönstrup salientou ainda que quer valorizar as entidades 
regionais, empresas e cooperativas. Filho do ex-prefeito Ricardo 
Brönstrup, que presidiu a associação em 2001, ele considerou o 
momento “histórico” para Teutônia, pois tem relevância estratégica 
na região. “Estes espaços precisam ser ocupados e compartilhados, 
para oportunizar que os municípios criem sua vocação, 
potencializando para que o Vale seja visto da melhor forma 
possível”, afirmou. Brönstrup substitui na presidência o prefeito de 
Lajeado Marcelo Caumo, que dirige a entidade até o fim do ano. Em 
relação à movimentação financeira, da associação, foi informado 
que é feita, inclusive assinatura de cheques, pelo primeiro 
tesoureiro e pelo secretário-executivo da associação, Paulo Ricardo 
Schneider, CPF 491.386.260/04.Na continuidade foram tratados 
ainda outros assuntos de interesse dos prefeitos, como a votação 
da prorrogação da alíquota de ICMS pela Assembleia Legislativa, 
prevista para o dia 18 de dezembro. Foi aprovado o envio de moção 
aos deputados estaduais solicitando a aprovação da matéria. Os 
prefeitos também demonstraram preocupação com o crescimento 
da folha de pagamento das prefeituras, independente de que haja 
reajuste salarial. Neste sentido, também foi aprovada 
Recomendação da AMVAT para que os municípios corrijam os 
vencimentos dos servidores pela inflação, preferencialmente pelo 
INPC ou  IPCA e  promovam  a revisão dos  Planos  de Carreira. O 
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prefeito de Westfália abordou problemas na telefonia móvel, cujo 
sinal é precário. Neste sentido, o presidente Marcelo Caumo 
apresentou correspondência do Ministério Público Federal, sobre 
processo apresentado pelas lideranças locais, informando que foi 
promovido o arquivamento do mesmo. A crise no setor leiteiro foi 
outro assunto abordado, sendo aprovado o envio de 
correspondência ao Governo Federal para que compre os estoques 
excedentes dos produtores locais, como forma de evitar o 
agravamento da crise no setor. Nada mais havendo a tratar o 
presidente Marcelo Caumo encerrou os trabalhos e, para constar, 
foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente. 
 
 

Prefeito Marcelo Caumo,  
                               Presidente da AMVAT   

 

            


