
UMA TRAJETÓRIA
EM DEFESA DOS

MUNICÍPIOS DO VALE
59 ANOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020



1. DE ACORDO COM O COEFICIENTE DO FPM

Municípios filiados



Presidentes 2020 
Marcos Martini (janeiro a maio)  e Celso Kaplan (junho a dezembro)



- 16 assembleias presenciais ou por videoconferência em 2020;

- Temas abordados: orientações último ano de mandado, estiagem, obras do Centro

Integrado de Comando e Controle Regional, renúncia dos membros da diretoria que

concorreram à reeleição, transferência do Codevat para a sede da Amvat, orientações

para acessar recursos para obras em razão da enchente, repasse de recurso da ONG

Moradia e Cidadania (R$ 10.474,80), liberação de emendas parlamentares, demora na

realização de cirurgias eletivas em traumatologia.

- Pandemia: fechamento do comércio, volta às aulas, adoção de tratamento precoce

para tratamento da doença, adoção da Cogestão do Distanciamento Controlado,

pedido de medicamentos, apoio da BM na fiscalização uso de máscaras, campanhas

de conscientização ( Redes Sociais e RBS TV).

REUNIÕES E ASSEMBLEIAS 2020



Assembleias presenciais abordaram temas como o Modelo de Cogestão do 
Distanciamento Controlado, Kit de medicamentos e volta às aulas



Reuniões virtuais trataram de temas como saúde, recursos para saneamento 
básico e distanciamento controlado



PRINCIPAIS AÇÕES 



Assembleia geral em Nova Bréscia

Na primeira assembleia de 2020, em Nova Bréscia, prefeitos receberam orientações
sobre as providências legais que devem ser observados no último ano de mandato. 



Assembleia em Roca Sales tratou sobre cirurgias 
eletivas em traumatologia e ortopedia

Prefeito Adroaldo Conzatti
foi homenageado pelos 

colegas pelo seu 
Aniversário – 80 anos.



Assembleias em Teutônia e Encantado discutiram ações a serem 
tomadas em nível regional para conter o avanço do Coronavírus



Por meio das redes sociais e RBS TV, a Amvat realizou campanhas de 
conscientização para a prevenção da Covid-19



Em junho, prefeitos que concorreram à reeleição 
renunciaram aos cargos na diretoria. 

Prefeito Celso Kaplan assumiu a presidência.



Assembleia com participação do CRPO - VT

Em assembleia geral foi aprovado repasse de R$ 200.000,00 para as obras do 

Centro Integrado de Controle e Comando Regional
Contribuição dos municípios de R$ 0,50 por habitante 

Amvat contribuiu com R$ 18.160,00 e mais R$ 25.000,00 sob a forma de empréstimo



Reunião na Prefeitura de Lajeado para discutir a adoção do Plano 
de Cogestão do Distanciamento Controlado



Reunião com assessores do Senador Luis Carlos Heinze

Em reunião na Prefeitura de Lajeado, assessores do Senador Luis Carlos Heinze passaram 

orientações aos municípios atingidos pela enchente sobre documentação a ser 

encaminhada à Secretaria Nacional de Defesa Civil.



Cestas básicas para municípios atingidos pela enchente

Amvat recebeu R$ 10.474,80 da ONG Moradia e Cidadania, da Caixa Econômica Federal, 

para auxiliar as famílias atingidas pela enchente. 

Foram adquiridas 234 cestas básicas, distribuídas aos 10 municípios atingidos.



Cestas básicas para municípios atingidos pela enchente

Alguns registros



Com apoio do Gabinete do senador Luis Carlos Heinze, Amvat mobilizou municípios para 
uma série de audiências em Brasília/DF a fim de buscar recursos para minimizar os prejuízos 
com a enchente.  Ocorreram diversas audiências, entre elas na Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, Secretaria de Governo da Presidência da República, Secretaria Nacional da Defesa Civil, 

com o ministro da Cidadania e no FNDE. Mais de R$ 27 milhões liberados.

Mobilização para auxiliar municípios 
atingidos pela enchente



Obrigado!


