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 ATA  N. 440/2013 – Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 
26 de abril de 2013. 
 Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2013 (dois mil e treze), às 
09:30 horas, tendo por local o Auditório da Sede Própria, na cidade de Cerro 
Largo, RS, por indicação do Prefeito de Porto Xavier, previamente 
convocados e sob a presidência do Prefeito René José Nedel, reuniram-se em 
assembléia geral ordinária os membros da Associação dos Municípios das 
Missões (AMM), representados por Prefeitos,Vice-Prefeitos, Presidentes de 
Câmaras Municipais, Vereadores e Assessores Municipais, conforme consta 
das assinaturas, apostas na Lista das Presenças, que faz parte integrante 
desta ata. Constituída a Mesa Diretora, de que fizeram parte os membros 
da Diretoria Executiva, o `Prefeito anfitrião Dr. Paulo Sommer, o Assessor 
Jurídico, Bel Gladimir Chiele e o Secretário Executivo, foi  cantado o Hino 
Nacional, seguindo-se a saudação do Sr Presidente. Após, foram tratados os 
seguintes assuntos: 
 01 – Discussão e votação da Ata n. 439/2013, relativa à Assembleia 
geral, realizada no Município de Bossoroca, enviada a todos os Municípios, 
para os fins de leitura e oferecimento de emendas. Anunciada a Discussão e 
não tendo sido apresentada nenhuma emenda, nem no momento da 
discussão, foi a Ata posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de março de 2013, 
também enviado a todos os Municípios filiados, para os devidos fins, o qual, 
em resumo, apresenta o seguinte quadro e que foi explanado aos presentes 
pelo Secretário Executivo : - Total do Ativo – R$ 473.873,91, sendo R$ 
7.415,34 do Ativo Circulante e R$ 466.458.57 do Ativo Permanente;  Total 
do Passivo – R$ 480.339,77, sendo R$ 19.412,78 do Passivo Circulante e 
R$ 460.926,99 do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas);  Total das 
Despesas – R$ 204.022,89, sendo R$ 44.475,45 das Despesas 
Administrativas,  R$ 56.257,60 das Despesas de Assistência Técnica, R$ 
103.288,56 das Despesas de Capital e R$ 1,28 Multas e Moras;  Total das 
Receitas – R$ 197.557,03, sendo R$  129.751,91 das Receitas 
Administrativas,  R$ 66.608,00 das Receitas Vinculadas e R$ 1.197,12 das 
Receitas de Capital. Na oportunidade, ainda foi informado que a 
Associação despendeu no primeiro trimestre de 2012 a importância de R$ 
103.288,56   nas obras da Sede Própria, que somado ao que foi aplicado em 
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2012 ( R$ 459.473,76), perfaz o total de R$ 562.762,32, enquanto que a 
Fundação aplicou no 1º. Trimestre de 2013 – R$ 71.068,17 e no ano 
anterior - R$ 358,755,79, totalizando R$ 429.823,96. Desta forma, o custo 
total das obras esta em R$ 992.586,28. Como ninguém fizesse outros 
questionamentos, foi o Balancete submetido a voto e aprovado, por 
unanimidade.     
 03 – Assuntos Gerais: 
 03.01 – Com a palavra Marcos Ferreira, Secretário Adjunto da 
Representação do Rio Grande do Sul em Brasília, apresentou uma Proposta 
de Trabalho, que consiste do encaminhamento, acompanhamento e 
diligências  com relação à tramitação de projetos para captação de recursos 
junto ao Governo Federal. Detalhou os serviços a serem prestados nos 
diversos Ministérios e a disponibilização  de veículo para a locomoção das 
Autoridades dos Municípios, visando facilitar  o cumprimento de sua 
agenda  em Brasília. Ao concluir, colocou-se à disposição.  

03.02 – Com a palavra o Secretário de Turismo do Município de 
Santo Angelo, Marcos Motta,  discorreu sobre a programação da 16ª. 
Fenamilho, que se realizará de 27 de abril a 05 de maio vindouro e fez o 
convite a todos os presentes por se tratar de um evento que destaca o 
desenvolvimento regional.  
 03.03 – Dada a palavra ao Vice-Prefeito de Cerro largo, Canísio 
Roque Schmidt, preconizou um debate, envolvendo todas as Forças vivas da 
Região em prol do desenvolvimento Regional. Abordou as diversas obras, há 
muito tempo reivindicadas e ainda pendentes de solução, tais como a ponte 
binacional de Porto Xavier, as barragens de Garabi e Panambi , as diversas 
rodovias da alçada dos Governos Federal e Estadual, a questão da 
ampliação do Aeroporto de Santo Angelo, os projetos da Universidade 
Federal Fonteira Sul , a construção de Hospital Público na Região e tantos 
outros problemas que atravancam o desenvolvimento Regional. 
 03.04 – Lisandra Nascimento, Assessora de Projetos da URI, 
Unidade de São Luiz Gonzaga, veio solicitar aos Prefeitos dos Municípios 
carta de anuência relativo ao Protocolo de Intenções, com brevidade, de vez 
que  até final de maio se esgota o prazo para o encaminhamento  da 
respectiva documentação.      03.05 – Hilário Casarin, Prefeito de São 
Miguel das Missões, se referiu   ao tombamento das Ruinas de São Miguel, 



Livro de Atas nº.13 
AMM – Associação dos Municípios das Missões 

Rua João Ten Caten, nº.1248 – Cerro Largo – RS - Cep nº.97.900-000 
 

 

 
18 

 

como patrimônio da Humanidade, reconhecimento este que estava 
completando 30 Anos e ao ensejo deste acontecinento lmportante para a 
Região Missioneira, estavam sendo promovidas uma série de comemorações 
durante o ano, entre as quais, um Seminário de Desenvolvimento para os 
dias 27 e 28, para o qual todos estavan sendo convidados. 
 03.06 – Cajar Nardes, Presidente PR/RS, com vinculação no 
Ministério dos Transportes, manfestou-se favoravelmente ao assunto 
exposto pelo Vice-Prefeito de Cerro Largo  e se referiu à construção da BR-
392 - trecho de Santa Maria/Santo Angelo, via Eugênio de Castro, 
colocando-se à disposição. 
 03.07 – Diversos Prefeitos manifestaram-se sobre as atitudes, a serem 
tomadas, com relação ao projeto de lei, encaminhado pelo Tribunal de 
Contas e que eleva as multas aos Prefeitos, projeto de lei que se encontra  em 
tramitação na Assembleia Legislativa, e atualmente  está em estudos na 
Comissão de Constituição e Justiça ,  aguardando parecer. Foram unânimes 
os pronunciamentos que deveria ser exercida pressão sobre os Deputados no 
sentido de que o projeto em questão não obtenha parecer favorável, 
redundando ao final em sua rejeição. Pelo Prefeito de Giruá foi proposto o 
envio de Correspondência da Associação a todos os Deputados, Membros da 
Comissão, lnteirando-os da posição contrária à aprovação do citado projeto 
de lei, proposição que foi aprovada por unanimidade.  
 03.08  - Glademir Chiele se referiu à idéia de se montar uma equipe de 
Técnicos na área do meio ambiente para atender os Municípios, que não 
tenham condições de constituir suas próprias equipes mas, para tanto se faz 
necessário o respectivo  aporte de recursos e teceu considerações em torno da 
Lei padrão, Anti-incêndio, a ser criada nos Municípios para resolver a 
questão desencadeada pelo incêndio da boate em Santa Maria. 
 03.09 – O Prefeito de Entre-Ijuis, José Paulo Meneghni, solicitou 
que na próxima assembléia geral lhe fosse concedido um espaço para a 
realização de uma assembléia do Cismissões, da qual é Presidente há três 
anos, visando a renovação da diretoria, tendo em vista que os membros do 
consórcio são os mesmos da AMM, com o que houve concordância do 
Plenário.     
 03.10 – Cleto Gorski, Vice-Prefeito de Guarani das Missões, fez um 
pronunciamento em que reafirmou a posição de seu Município no tocante a 
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diversos temas de interesse regional, entre os quais, o apoio incondicional à 
construção da ponte internacional sobre o rio Uruguai em Porto Xavier, 
construção de um Hospital Público na Região Missioneira, Reforma 
Tributária, além de outras reivindicações da Região, para cujo êxito 
preconizou a união de esforços. 
 03.11 – O Prefeito Sadi Wust Ribas de Roque Gonzales apresentou 
duas Proposições, das quais fez a justificativa em plenário, a saber:  1º)  que 
seja encaminhado ofício, pedindo providências com relação a falta de 
pessoal nas Inspetorias veterinárias do Estado, localizadas na Região 
Missioneira, proposição aprovada; 2). Solicitação para que seja feito um 
estudo jurídico  sobre a possibilidade de  os Juizes, por ocasião das 
condenações  dos Municípios ao pagamento de despesas de cirurgias, 
tratamentos de saúde ou medicamentos também verifiquem se o Governo do 
Estado também cumpre seu dever para com os Municípios. Outro pedido  é 
de que sejam convidados os Magistrados para um diálogo sobre as questões 
jurídicas da saúde. Quanto à primeira questão da proposição,, o 
entendimento foi de que o Município teria que recorrer da decisão do Juiz. 
Quanto à segunda, considerada de difícil execução pela difiuldade de reunir 
os juízes de todas as Comarcas da Região. De qualquer forma, foi decidido 
tentar o encontro de Juizes e Promotores para estabelecer um diálogo sobre o 
assunto em questão. 
 03.12 – O Prefeito Junaro Rambo Fiqueiredo de São Luiz Gonzaga 
solicitou fosse dirigido um ofício ao MDA, indagando a respeito da entrega 
das Retro-Escavadeiras  e, ou, Máquinas Rodoviárias,  prometidas aos       
Municípios da Região.     
 Esgorada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente convocou a próxima 
assembléia ordinária para o dia 17 de maio, hora de costume, a ser sediada 
pelo Município de Garruchos, agradeceu a presença e participação de todos 
e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presenta Ata, que será 
previamente enviada a todos os Municípios filiados, psra os devidos fins de 
leitura e oferecimento de emendas.  


