
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001-03/2019 

Aprova filiação na AVAT – ASSOCIAÇÃO 

DE VEREADORES DO VALE DO 

TAQUARI, com efeitos retroativos à 01 de 

janeiro de 2019. 

 

ARILENE MARIA DALMORO, Presidente da Câmara Municipal 

de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 

seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º  - Fica autorizada a filiação junto a AVAT – ASSOCIAÇÃO 

DE VEREADORES DO VALE DO TAQUARI, inscrita no CNPJ nº 

95.285.011/0001-71, com sede à Rua Padre Anchieta, 1511, sala 201, 

Encantado-RS, 

Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2019. 

 

              SALA Presidente Tancredo de A. Neves,   20 de maio de 2019. 
 
 
          Sérgio Luiz Kniphoff                                     Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário                                                 Vice-Presidente 
 
 
                                    
          Arilene Maria Dalmoro 

                     Presidente 
 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 Senhores(as) Vereadores(as) 

 

A AVAT é uma associação civil, destinada aos estudos dos 

problemas dos municípios a ela vinculados, mantendo um regime de 

intima cooperação entre si e com as demais organizações publicas ou 

privadas da esfera Municipal, Estadual e Federal. Tem como objetivos  

encaminhar sugestões, pedidos de providencias e soluções de interesse 

das Câmaras Municipais associadas; difundir sugestões sobre assuntos 

das Câmaras Municipais visando interesses comuns; realizar seminários e 

encontros de Vereadores visando os interesses da classe; interação entre 

os Poderes constituídos na busca das soluções dos problemas levantados 

pelos Legislativos. 

 

É relevante que a Câmara de Vereadores do Município de Lajeado 

esteja integrada com a instituição, abrindo o diálogo com os colegas 

vereadores do Vale do Taquari, em defesa das demandas regionais com 

impacto na cidade de Lajeado. 

 

Neste contexto, tanto pela estrutura oferecida pela instituição, 

quanto pelo caráter associativo de interesse comum desta casa legislativa, 

é relevante a filiação qualificando assim o debate dos temas de impacto 

regional. 

 

NesteNeste sentido apresentamos o presente Projeto de Resolução, com 

efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2019. Esperamos contar com todos os 

colegas Vereadores na participação e no encaminhamento de nossa 

proposta. 

  

     Lajeado, 20 de maio de 2019. 

 

 
          Sérgio Luiz Kniphoff                                     Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário                                                 Vice-Presidente 
 
                                    
          Arilene Maria Dalmoro 

                     Presidente 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


