
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 
 

 

 
2 

 

ATA N. 437/2013- Assembleia Geral da AMM, na cidade de Cerro Largo, 
RS. 
 Ao 1º. (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2013 (dois mil e 
treze), às 09:30 horas,tendo por local o Auditório da Sede Própria, situada à 
Rua João ten Caten, n. 1248, na cidade de Cerro Largo, RS, previamente 
convocados e sob a presidência do Ex-Prefeito  Enio Colleto Carvalho, 
reuniram-se em assembléia geral os membros integrantes da Associação dos 
Municípios das Missões, representados por Prefeitos e Vereadores, conforme 
consta das assinaturas, apostas no Registro das Presenças. Aberta a Sessão, 
foi cantado o Hino Nacional  e, após, observado um minuto de silêncio, em 
homenagem às vítimas  do incêndio da Boate “Kiss”, em Santa Maria, na 
noite de sábado último. A seguir, o Sr. Presidente saudou os presentes e deu 
a palavra ao Prefeito de Cerro Largo, Renê José Nedel, o qual, por sua vez, 
também saudou os presentes, dando-lhes as Boas Vindas, teceu ainda 
algumas considerações em torno dos ideais da Associação e concluiu com o 
apelo de  que todos trabalhassem e lutassem em prol  dos interesses da 
Região das Missões. A seguir, teve lugar a Auto apresentação  de cada um 
dos Prefeitos, cujos Municípios constituem a Associação dos Municípios das 
Missões, em número de 26. Com a palavra o Sr Presidente, esclareceu que 
esta era a primeira reunião, que estava sendo realizada neste recinto  e 
informou aos presentes que, por ocasião da inauguração do piso térreo da 
Sede Própria, que ocorrera a 27 de dezembro último, fora prestada uma 
homenagem ao Secretário Executivo, Laureano Alberto Schoffen, que fora 
um dos Fundadores da Associação e que há mais de 30 anos vinha 
trabalhando na mesma, sendo decidido pelos Prefeitos da Legislatura 
anterior dar o seu nome ao Auditório da Sede Própria, a qual hoje, pela 
primeira vez, estava sediando uma assembléia. Ato contínuo, convidou os 
presentes para se deslocarem para a ante-sala do Auditório, onde seria 
procedido o descerramento da “Placa com o nome do Homenageado”, o que 
efetivamente aconteceu. Após o retorno da mencionada solenidade, que 
considerou inaugurado o Auditório, tiveram prosseguimento os trabalhos, 
sendo tratados os seguintes assuntos: 
 01 – Discussão e votação da Ata n. 436/2012, relativa à Assembleia 
Geral, realizada no dia 27 de dezembro de 2012, que fora enviada 
precisanente a todos os Municípios filiados, para os devidos fins de leitura e 
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oferecimento de emendas e, como ninguém tivesse se manifestado, nem no 
presente momento, foi a Ata submetida votos e aprovada, por unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de dezembro de 2012, 
o qual  também foi previamente enviado a todos os Municípios e, em 
particular, aos membros do Conselho Fiscal, para os devidos  fins,  tendo  
neste  ato  o  Secretário  Executivo  ainda feito  uma  ampla explanação 
sobre os dados do mesmo, especialmente sobre os investimentos  na 
construção da Sede, que atingiram R$ 397.837,51, sendo R$ 278.049,61 do 
Fundo de Reservas e o restante de recursos do próprio Exercício. Submetido 
a votos, foi o Balancete aprovado por unanimidade.       
 03 – Prestação de Contas do Exercício findo de 2012, consistente do 
Relatório de Atividades, do Balanço Geral, que acusa o Ativo e Passivo 
iguais em R$ 516.894,24, e dos  respectivos Demonstrativos,  tendo o 
Secretário Executivo feito a devida apresentação do Balanço e prestado 
esclarecimentos em torno da apuração dos resultados, tendo em vista a 
arrecadação total de R$ 600.569,10 contra a Despesa de R$ 480.781,20, 
alem dos investimentos na construção da Sede, na qual foi aplicada toda a 
Sobra do Exercício, no valor de R$ 119.787,79, alem ds recursos disponíveis 
das Reservas da ordem de R$ 278.049,61. Ao final, foi votada e aprovada, 
por unanimidade, o Balanço Geral e a prestação de Contas, relativas ao 
Exercício de 2012. 
 04 – Proposições:  
 04.01 – O Prefeito de São Luiz Gonzaga apresentou uma 
reivindicação, oriunda do Corpo de Bombeiros da cidade, que se ressente de 
viaturas e equipamentos   mais adequados, no combate a incêndios na 
cidade sede, como nas demais de sua área e pediu apoio da Associação dos 
Municípios, junto ao Governo do Estado. 
 04.02 – O Prefeito de Giruá se referiu à tragédia de Santa Maria, sua 
repercussão no Mundo e as lições que devem ser tirados deste triste episódio. 
Acentuou a responsabilidade dos Gestores Municipais em tais 
circunstâncias e recomendou a tomada de medidas preventivas apropriadas, 
desde palestras  até contratação    de Empresas. 
   04.03 – O Prefeito de São Miguel das Missões comunicou que no 
corrente ano, ao enseja do Trigésimo Aniversário da outorga do título de 
“Patrimônio da Humanidade” às Ruínas Jesuíticas de São Miguel das 
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Missões, seriam levados a efeito uma série  de Comemorações, para as quais 
todos foram gentilmente convidados. 
   04.04 – A Prefeita de Sete de Setembro aludiu às providências que 
vem sendo adotadas pelo Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo em todos os 
Municípios de sua jurisdição, com vistas à prevenção contra incêndios. 
 04.05 – O  Prefeito de Pirapó apresentou Proposição no sentido de 
que a AMM    gestione  junto à Secretaria da Agricultura do Governo 
Estadual que as sementes de milho, do sistema troca- troca sejam fornecidos 
aos Municípios na época mais propícia ao plantio, fato que não aconteceu 
no ano de 2012. Propôs ainda que o teor da Proposição seja encaminhado às 
demãos Associações de Municípios com idêntico pedido. 
 04.05 – O Prefeito de Caibaté relatou a situação precária em que se 
encontra a BR-285 – trecho de São Miguel das Missões a Caibaté, fato que 
tem sido causa de muitos acidentes, razão pela qual solicitou interferência 
junto ao DNIT para que sejam tomadas as devidas providências.  
Outrossim, propôs que a próxima assembléia geral, programada para o dia 
22 do corrente e que deveria ser sediada por seu Município, fosse realizada 
aqui, no auditório da Sede.    
 04.06 – O Prefeito de São Nicolau se reportou ao projeto da BR-472, 
que está construída apenas parcialmente, nas duas extremidades, solicitando 
procedimentos adequados para que seja atacado o trecho “São Borja – São 
Nicolau – Pirapó – Porto Xavier.” 
 04.07 – O Prefeito de Porto Xavier chamou a atenção para o fato de  
todos os dias   estarem morrendo centenas e milhares de pessoas nas rodovias 
do País sem que seja tomada algum providência, exceto a “Lei Seca”, válida 
para os motoristas, que forem flagrados. Propôs que a nível municipal  seja 
elaborada uma Cartilha para que em todos os Municípios se adote o mesmo 
procedimento. 
 04.08 – O Prefeito de Roque Gonzales se referiu às questões do meio 
ambiente,  que preocupam atualmente os Municípios e cuja solução lhes está 
sendo atribuída, sem que tenham a necessária qualificação e por isso 
necessitam dos necessários subsídios. 
 04.09 – O Vice-Prefeito de São Borja solidarizou-se com a iniciativa 
do Prefeito de São Nicolau no tocante à construção da BR-472, ressaltando 
a importância da obra, não só do ponto de vista econômico, como também 
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turístico e sugeriu que fosse criado um Grupo de Trabalho, incumbido de 
acompanhar no DENIT  todas as démarches em torno da rodovia.  
 04.10 – O Prefeito de Porto Xavier propôs a criação de um Grupo 
Técnico apto a fazer projetos, Setor no qual muitas Prefeituras se 
consideram deficientes. 
 05 – Assuntos Gerais: 
 05.01 – Com a palavra o Diretor da Uri e Presidente do 
Corede/Missões, Prof. Maurílio Miguel Tiecker, discorreu sobre as 
atividades e objetivos da Universidade e os diversos cursos que a mesma 
mantém, dando ênfase à formação de empreendedores. Disse ainda que a 
Uri está em condições da auxiliar os Municípios na elaboração de Projetos e 
sugeriu um Plano de adequação para toda a Região, ou seja, um Plano 
Estratégico. Ao finalizar, colocou a Entidade, que preside, à disposição dos 
Municípios e da AMM. 
 05.02 – Com a palavra o Bel. Gladimir Chiele da CDP, falou da 
responsabilidade dos Gestores Públicos Municipais, no exercício do cargo de 
Prefeito e se referiu à ação fiscalizadora do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas, assim como da 4ª. Câmara Criminal, que julga os 
Prefeitos, nos casos de infrações. 
 05.03 – Tendo em vista à solicitação da Uffs, no sentido de que a 
AMM participe do Conselho Estratégico Social da Universidade e indique 
um Representante Titular e um Suplente, foram escolhidos  os Prefeitos 
Rene José Nedel de Cerro Largo e Nelson Hentz de Mato Queimado, 
respectivamente.  
 06 – Eleição e Posse de nova Diretoria e Conselho Fiscal. Anunciado 
o assunto, foram expostas as regras do respectivo procedimento e suspensos 
os trabalhos por 10 minutos para que tivesse lugar o preparo das cédulas. 
Reabertos os trabalhos, foi apresentada uma chapa de consenso e solicitado 
o registro em Ata de um acordo, segundo o qual, neste primeiro ano da atual 
Legislatura, seria indicado para candidato a Presidente da AMM um 
Prefeito do PMDB, no próximo ano tal indicação seria de um Prefeito do 
PP, no terceiro ano caberia a indicação de um Prefeito de um dos  três 
Partidos minoritários e no último ano seria candidato a Presidente um dos 
Prefeitos, impedidos de concorrer à reeleição, acordo este que foi submetido a 
votos e aprovado. A seguir, foi procedida a votação da chapa única, que foi 
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aprovada, por unanimidade e está assim constituída: Presidente ´René José 
Nedel, Prefeito de Cerro Largo,  Vice-Presidente – Junaro Rambo 
Figueiredo de São Luiz Gonzaga,  1º. Secretário – Angelo Fabiam Thomas 
de Giruá, 2ª.. Secretária – Janete Teresinha Dauek de Guarani das Missões, 
1º. Tesoureiro - Benone de Oliveira Dias de São Nicolau e 2º. Tesoureiro – 
Nelson Hentz de Mato Queimado. Conselho Fiscal: Ardi Jaeger, Prefeito de 
Bossoroca,  Arno Augusto Werle de Pirapó e Hilário Casarin de São Miguel 
das Missões.Suplentes do Conselho Fiscal: - Paulo Sommer de Porto Xavier, 
Tupanci Barcelos dos Santos de Santo Antônio das Missõe e Cezar Coleto 
de Vitória das Missões. Proclamado o Resultado, foram os eleitos 
empossados em seus respectivos cargos.                     
 Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente, recém empossado, 
agradeceu a confiança que mereceram o seu nome e dos demais eleitos, 
fazendo votos que o espírito de unidade e harmonia continue prevalecendo e 
gerando o desenvolvimento de toda a região das Missões. 
 
 
 
 
    
 
 


