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 A T A   N. 444/2013 -  Assembleia Geral ordinária, realizada 
em 16 de agosto de 2013, sendo anfitrião o Município de Rolador. 

 Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano de 2023 (dois 
mil e treze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório  da Sede Própria da 
AMM, sita à Rua João ten Caten n. 1248, na cidade de Cerro Largo, RS, 
reuniram-se em assembléia geral ordinária, previamente convocada e sob a 
Presidência do Prefeito René José Nedel, os membros integrantes da 
Associação dos Municípios das Missões, representados por Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais, além da presença de 
Autoridades e convidados, tudo conforme consta das assinaturas, apostas 
na Lista de Presenças, que faz parte integrante desta ata. Constituída a 
Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os membros da 
Diretoria Executiva, o Prefeito anfitrião, Paulo Peixoto, o Deputado 
Marcio Biolchi, o Deputado Jefferson Fernandes, o Presidente da  
FAMURS, Prefeito Valdir Andres, o Assessor Jurídico Bel. Gladimir 
Chiele e o Secretário Executivo, Laureano Schoffen, foi cantado o Hino 
Nacional e feita a Saudação aos Presentes, pelo Sr. Presidente, que ainda se 
referiu à sua participação e de outros Prefeitos na recepção do Exmo Senhor 
Governador do Estado, quando da visita do mesmo à Região, oportunidade 
em que foram entregues ao mesmo as reivindicações da Associação e dos 
Municípios. Dada a palavra ao Prefeito Paulo Peixoto de Rolador, este 
também saudou os presentes, dando-lhes as Boas Vindas, com votos de bom 
proveito na Reunião. A seguir, agradeceu o acesso asfáltico, que está sendo 
construído de São Luiz Gonzaga a Rolador e que deverá atingir Cerro 
Largo, Cândido  Godoi e Sto. Cristo e abordou ainda o problema da queda 
da arrecadação Municipal devido à defasagem do FPM, gerando sérias 
dificuldades para os Municípios, tanto assim que já se está cogitando na 
possível adoção do Turno único, a título de economia. Entretanto, ponderou 
que tal atitude  deve ser tomada para aplicação coletiva, em todos os 
Municípios da AMM, motivo pelo qual solicitou que o assunto fosse 
submetido à discussão. A seguir, após o Sr. Presidente ter assegurado que o 
tema proposto seria objeto de debate na ocasião oportuna, foram tratados os 
seguintes assuntos:  
01-Discussão e votação da Ata n. 443/2013, relativa  à assembléia geral, 
realizada na Capital do Estado, no dia 18 de julho pretérito  e que foi 
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enviada a todos os Filiados, para os devidos fins de leitura, análise e 
oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima assembléia geral. 
Não tendo sido recebidas quaisquer emendas, nem sido apresentadas no 
momento da discussão, foi a Ata submetida a votos, sendo aprovada por 
unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de  julho de 2013, 
também enviada a todos os Filiados, para os devidos fins e que, em resumo, 
apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 476.386,28, sendo R$ 
9.714,10 do Ativo Circulante e R$ 466.345,77 do Ativo Permanente; Total 
do Passivo – R$ 465.386,28, sendo R$ 4.459,29 do Passivo Circulante e R$ 
460.926,99,  do Passivo Inexigível, que compreende o Patrimônio líquido; 
Total das Despesas – R$356.725,61, assim discriminadas: R$ 106.323,53- 
Despesas Administrativas, R$ 136.390,65 – Despesas de Assistência 
Técnica, R$ 113.770,15 – Despesas de Capital e R$ 241,28 Despesas 
Industriais; Total das Receitas – R$ 367.399,20, sendo R$ 212.809,91 das 
Receitas Administrativas, R$ 152.633,00 das Receitas Vinculadas e R$ 
1.956,29 das Receitas de Capital, acusando o superávit de R$ 10,673,59. 
Tendo em vista o investimento de R$ 113.770,15 na construção da Sede 
Própria, no corrente exercício, verifica-se que o total aplicado desde o início 
pela AMM foi de R$ 573.243,91, ao passo que o da Funmissões  foi de R$ 
429.823,34, além  dos investimentos em móveis e equipamentos, 
respectivamente de  R$ 41.574,00 e R$ 29.100,00. Após os esclarecimentos 
prestados pelo Secretário Executivo, foi o Balancete aprovado, por 
unanimidade.         
 03 – Palestras e Reivindicações: 
 03.01 – Palestra de Luis Augusto de Almeida Persigo, de Santo 
Angelo, Presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Ijuí, 
versando sobre a respectiva Bacia Hidrográfica, que compreende a área de 
10.779 km2., atingindo 37 Municípios, a maior parte deles, situados na 
Região das Missões.  Referiu-se às atribuições do Comitê, que foi instituído 
por lei, entre as quais as de gerenciar o uso e conservação das águas do rio, 
compatibilizar  os interesses e eventuais conflitos dos diferenfederaltes 
usuários da água, aprovar o Plfederal da 4aa. Regiãoafederal da 4ª. no da 
Bacia e acompanhar sua implantação. Discorreu ainda sobre a qualidade 
das águas do rio e sobre as prevenções à poluição,  especialmente sobre os 
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seus afluentes, próximos às cidades e, por isso mesmo,  mais  sujeitos a  
contaminação. 
 O3.o2 – Ubiretan Erthal, Secretário do Des. Urbano, Obras e 
Trânsito de Ijuí, falou sobre mobilidade urbana e seu planejamento, 
reportando-se ao transporte coletivo e aumento da frota de veículos auto-
motores, tema de grande atualidade e que tem sido motivo de protestos nas 
grandes cidades, devido a erros, cometidos no respectivo planejamento, fato 
que deve ser levado em consideração por ocasião do planejamento das 
cidades pequenas. Observou que em muitos casos foi esquecido o pedestre, a 
quem também deve ser reservado o espaço cabível. 
 03-03 – A Diretoria  da Subseção da OAB de São Luiz Gonzaga veio 
solicitar o apoio da AMM para uma reivindicação, encaminhada  ao 
Tribunal Regional   Federal da 4ª. Região, pleiteando a instalação em São 
Luiz Gonzaga de uma Unidade Avançada do Juizado Especial Federal – 
JEFAS. Apresentadas as vantagens para a população e o desafogo que 
traria para as Varas Judiciais das Comarcas de São Luiz Gonzaga e Santo 
Antônio das Missões, foi a matéria amplamente discutida e aprovada a 
moção de apoio à iniciativa da Subseção da OAB de São Luiz Gonzaga. 
 03.04 – Dada a palavra  ao Diretor do IESA, Júlio Cézar 
Lindemann, este comunicou que o Instituto Cenecista de Santo Angelo  está 
se habilitando ao Curso de Medicina  e salientou as vantagens daí 
decorrentes para os Municípios da Região,  terminando por pedir o apoio da 
Associação dos Municípios junto ao Mec. Após diversas considerações sobre 
o assunto, foi aprovada a moção para a implantação do curso de Medicina 
no IESA de Santo  Ângelo. 
 03,05 – Com a palavra Evaldo Gonçalves,  da Secretaria Estadual  
de Obras chamou a atenção  para a elaboração correta do Plano de Trabalho 
nas solicitações de cedência de máquinas. Esclareceu ainda que cada 
Prefeitura faz jus a 600 horas máquina no Plano de Trabalho. 
 03.06 – Também fez uso da palavra o Deputado Jeferson Fernandes, 
tecendo  considerações em torno dos pleitos de rodovias na região e se 
congratulou pelos trabalhos que estão sendo realizados no trecho São Luiz 
Gonzaga a Rolador, contemplando antiga reivindicação da Região. Também 
se  referiu à instalação da Universidade  Federal Fronteira Sul em Cerro 
Largo, proporcionando grandes oportunidades aos Jovens  de toda a Região. 
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 03.07 – Pela Empresa “Consultoria e Assessoria de Projetos e Ações 
em Saúde” foi  apresentada uma Proposta aos Municípios, que visa oferecer 
assessoria no planejamento, na implantação, no monitoramento e na 
avaliação  das ações e nos serviços de saúde. 
 03.08 – Edemar Rotta, Diretor do Campus de Cerro Lago da  
“UFFS”, dissertou sobre as atividades iniciais   da nova Universidade e sua 
implantação, sobre a aquisição do prédio do antigo Seminário e as novas 
construções que estão sendo realizadas e a próxima inauguração das 
instalações do Campus de Cerro Largo, na segunda quinzena de setembro,  
para a qual se pretende contar com a presença  da Exma Sra Presidente 
Dilma. Propôs que a Associação dos Municípios das Missões, prevalecendo-
se da oportunidade, também solicite a vinda da Presidente da República 
para visitar a Região. O palestrante ainda fez algumas considerações sobre 
a clientela escolar, que provém em sua maior parte dos Municípios filiados à 
Associação e agradeceu a colaboração recebida. 
 03.08 – Gladimir Chiele, Assessor Jurídico da Associação, voltou a se 
referir ao projeto de lei, que visa alterar o valor das multas aos Prefeitos, 
que cometerem   irregularidades, projeto que há mais de ano está tramitando 
na Assembleia Legislativa e que repetidas vezes foi debatido na Famurs. 
Informou que o Relator da matéria  na Comissão de Constituição e Justiça  
se comprometeu a agendar novo debate no mês de setembro, esperando obter 
o consenso. Outro assunto que mereceu as considerações do Assessor Jurídico 
foi o Programa do Sinistro, assim como a judicialização da Saúde. Por 
último, se referiu ao Seminário da Famurs,  a ser realizado nos dias 3 e 4 de 
setembro próximos. 
 03.09 – Dada a palavra ao Presidente da Famurs, Prefeito Valdir 
Andres, saudou os presentes e disse da sua satisfação e alegria em participar 
da Assembleia Geral da AMM, Associação a que também pertence o seu 
Município de Santo Angelo. Lamentou em não poder trazer notícias  boas 
para os Gestores Municipais, eis que a crise dos Municípios vai se 
agravando, com a crescente falta de recursos. A queda do Fundo de 
Participação dos Municípios, devido às desonerações e a política da não 
liberação dos recursos das emendas parlamentares atingem em cheio os 
Municípios que a cada dia se reduzam e paralisem obras.  Referiu-se ainda a 
intervenção do Ministério Público nas Administrações Municipais, criando  
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mais dificuldades. A seguir, reportou-se aos problemas que os Municípios 
enfrentam na esfera estadual e concluiu que é preciso fazer movimentos, 
tentando melhorar a situação das Prefeituras, para o que anunciou realizar 
uma marcha no mês de outubro próximo, a  exemplo da que é feita à Brasília 
e apresentar as reivindicações ao Governo do Estado. A  União faz a força 
declarou e propôs que para a marcha sejam convidados Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores. 

03.10 - Concedida a palavra ao Deputado Estadual Márcio Biolchi, 
teceu considerações em torno das questões da saúde, transporte escolar e 
outras dificuldades que envolvem os Municípios. Consideriu positivas as 
ações  que estão sendo preparadas e sugeriu que também fossem chamadas 
para o movimento  as diversas Bancadas de Deputados da Assembleia 
Legislativa. 

03.11 – O Prefeito Nelson Hentz do Município de Mato Queimado 
comunicou que no próximo dia  30 de agosto  se realizaria na Sede do 
Município o Encontro da 3ª. Idade da Região, quando seria levado a efeito 
a Olimpíade Esportiva, para a qual solicitou apoio e presença.  

03.12 – O Vice-Prefeito de São Borja, Jefferson Homrich, manifestou 
sua preocupação com as novas disposições sobre os precatórios, cujos 
reflexos podem se estender sobre as Administrações Municipais. Propôs o 
encaminhamento do assunto à consideração da Famurs para providências 
cabíveis. 

 03.13 – A situação precária das rodovias estaduais da Região, 
especialmente, a 168, foram objeto de crítica, sugerindo-se o agendamento 
de uma audiência com o Governador do Estado, além das reclamações junto 
ao Daer.  

03.14 -  Canísio Schmidt, Vice-Prefeito de Cerro Largo, fez um 
pronunciamento, abordando diversas reivindicações da Região, entre as 
quais a inauguração dos prédios da UFFs, Campus local, a prioridade dos 
cursos de medicina, Recursos e Investimentos em Hospitais/Escola, em 
suma, recursos para educação e saúde. 

03.15 - .O Prefeito de Rolador, discorrendo sobre as dificuldades 
financeiras das Prefeituras em geral, propôs que fosse submetida à discussão  
a adoção do Turno Único por todas  as Municipalidades da Associação. 
Após diversas trocas de idéias, ficou estabelecido que o tema seria discutido  
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na próxima assembléia geral. 
03.16 – A Administração Municipal de São Pedro do Butiá, tendo 

em vista a terceira Expoleite, recentemente realizada em seu Município, 
teceu algumas considerações sobre o êxito do evento e fez agradecimentos 
aos Técnicos da Emater  e às demais pessoas colaboradoras e participantes.                    

03.17 – O Prefeito de São Miguel das Missões comunicou que 
recentemente tomou conhecimento de que Técnicos estavam em sondagem e 
estudos em áreas da Região, em que é prevista a passagem da rodovia BR-
392- Trecho Santa Maria/Santo Ângelo. 

03.18 – O Prefeito de Roque Gonzales se referiu ao recente Encontro 
do Departamento de Turismo, realizado em sua Cidade e informou que o 
próximo será no dia 15 de outubro vindouro,na Cidade de Sete de Setembro. 

03.19 – O Prefeito de Salvador das Missões salientou o destaque do 
seu Município na Bacia Leiteira e convidou para o evento da escolha das  
Soberanas do Município, em  data de 21 de setembro, na Localidade de 
Santa Catarina. 

Esgotada a Ordem do dia, o Sr Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu a palavra ao Prefeito de Rolador, anfitrião do evento, que por 
sua vez também agradeceu a presença de todos, especialmente às 
Autoridades e palestrantes.   

Nada mais, o Sr. Presidente convocou a próxima assembléia geral 
para as 09:00 horas do dia 19 de setembro vindouro, a ser patrocinada pelo 
Município de São Paulo das Missões e declarou encerrada a sessão, da qual 
foi lavrada a presente ata, que será enviada, por e-mail, a todos os 
Associados, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de 
emendas, as quais poderão ser apresentadas pelo mesmo meio e que serão 
apreciadas na próxima assembléia geral.  


