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 ATA  N. 446/2013 -- Assembléia Geral, realizada em data de 18 de 
outubro de 2013, com o patrocínio do Município de São Borja. 
 Aos 18 (dezoito) dias do mes de outubro do ano de 2013 (dois mil  e 
treze), ``as 09;30 horas, previamente convocados e sob a presidência do 
Prefeito René José Nedel, reuniram-se em assembléia geral ordinária os 
Membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras 
Municipais, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, além da 
presenças de Autoridades convidadas, tudo conforme assinaturas, apostas 
na Lista das Presenças, que faz parte integrante desta ata. Constituída a 
Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os membros da 
Diretoria Executiva da AMM, o Sr Vice-Prefeito do Município de São 
Borja, Jefferson Homrich, o Assessor Jurídico e o Secretário Executivo da 
Associação, foi cantado o Hino Nacional e, após, dada a palavra ao 
Representante do Município anfitrião, de São Borja, o qual saudou os 
componentes da Mesa e os demais presentes, dando-lhes as Boas Vindas e 
desejando-lhes uma feliz permanência e um bom proveito no Encontro, no 
qual serão debatidos assuntos da mais alta relevância para os Municípios e 
para a Região.  O Sr, Presidente, por sua vez, também saudou os presentes, 
fez  referência aos assuntos da pauta e determinou a discussão e votação da 
Ata N. 445/2013, relativa à assembléia geral , realizada na cidade de São 
Paulo das Missões, em data de 19 de setembro p. findo, bem como, do 
Balancete do Mês de setembro de 2013,  documentos que haviam sido 
enviados previamente, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento 
de emendas, como segue: 
 01 – Aberta a discussão da Ata, acima enunciada, e como não tivesse 
qualquer emenda ou outra manifestação sobre a mesma, foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do Mês de setembro de 2013, 
que,  em resumo,  apresenta o seguinte quadro: - Total do Ativo – R$ 
488.431,60, sendo R$  12.477,47 do Ativo Circulante e R$ 475.954,13 do 
Ativo Permanente; Total do Passivo – R$ 475.968,93, sendo R$ 5.201,94 
do Passivo Circulante  e R$ 470.766,99 no Passivo Inexigível (Patrimônio e 
Reservas);  Total das Despesas – R$ 433.076,28, sendo R$ 140.593,31 das 
Despesas Administrativas,  R$ 167.348,50 das Despesas de Assistência 
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Técnica,  R$ R$ 124.887,30 das Despesas de Capital. R$ 241,28 das 
Despesas Industriais e R$ 5,89 das Despesas c/Equipamentos;  Total das 
Receitas – R$ 445.538,95,  sendo R$ 252.999,66 das Receitas 
Administrativas, R$ 190.583,oo das Receitas Vinculadas e R$ 1.956,29 da 
Receitas de Capital.     Após o Secretário Executivo ter dado as devidas 
explicações sobre o balancete e respectivos Demonstrativos do Resultado e 
dos investimentos, foi o Balancete submetido a votos e aprovado por 
unanimidade. 
 03 – O Vice-Prefeito de São Borja, Jefferson Homrich, membro da 
Comissão da Ferrovia Norte/Sul, da qual ainda fazem parte Nara Damião, 
Vice-Prefeita de Santo Angelo, Junaro Figueiredo, Prefeito de São Luiz 
Gonzaga e Ângelo Fabiam Thomas, Prefeito  de Giruá, apresentou um 
Relatório das atividades da Comissão, relativamente à proposta  da inclusão 
da Região das Missões no projeto da construção da Ferrovia “Norte/Sul”, 
que se encontra em obras, na parte Norte, e cujo traçado se pretende seja 
estendido aos Estados do Sul e inclusive à nossa Região, dado à grande 
produção agrícola e à importância estratégica, tendo em vista a anunciada 
construção das Barragens de Garabi e Panambi, além do previsto 
desenvolvimento do Mercosul., que envolve os demais Países da América do 
Sul e mesmo nos movimentos e Rotas Turísticas, razão pela qual há que se 
pensar também  em trem de passageiros. O Palestrante expôs os contatos e 
sondagens já   efetuadas e de outros a serem ainda levados a efeito, inclusive 
uma audiência pública, além dos contatos com a imprensa e outros setores, 
com vistas à mobilização dos Municípios, além de visitas a Autoridades e 
órgãos governamentais. Devido à importância e à urgência que o assunto 
requer, decidiu a Assembleia Geral dar ampla liberdade `de agir à Comissão, 
podendo contatar órgãos governamentais e Autoridades , promover gestões , 
fazendo Reuniões e o que mais preciso for, inclusive visitar órgãos de 
Imprensa. Decidiu a Assembleia Geral que os respectivos custos serão 
suportados pela Associação dos Municípios das Missões e pela Funmissões e 
que, tão logo seja possível e orçada a despesa, e se necessário for, que sejam 
feitas as competentes suplementação de verba. Ficou decidido  ainda que a 
Audiência pública sobre a questão da Ferrovia Norte/Sul  seria realizada no 
dia 22 de novembro próximo, a partir das 14:oo horas, tendo por local o 
Auditório da AMM/Funmissões, em Cerro Largo. Sobre a questão da 
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Ferrovia falaram ainda a Vice-Prefeita de Santo Ângelo, Nara Damião, 
que também faz parte da Comissão instituída, e considera de alta relevância 
o trabalho que é proposto, tendo em vista os benefícios que irá proporcionar 
à toda a Região  e o Prefeito de São Luiz Gonzaga, Junaro Figueiredo, que 
qualificou a Ferrovia como fundamental para o desenvolvimento da Região 
das Missões e que para consegui-la é preciso fazer uma grande mobilização, 
inclusive junto às demais Associações de Municípios, atividades para as 
quais a Comissão foi expressamente autorizada. 
 04 – Usando da palavra,  Renê Ribeiro discorreu sobre o complexo 
Garabi e Panambi, Barragens a serem construídas no rio Uruguai, nos 
atuais Municípios de Garruchos e Alecrim, respectivamente filiados à 
Associações de Municípios das Missões e da Grande Santa Rosa, visando a 
geração de  energia elétrica para o Brasil e Argentina. Disse que estão sendo 
feitos os competentes estudos, salientando os impactos que recairão sobre as 
regiões ribeirinhas, em  ambas as margens do Rio, a par do grande marco de 
desenvolvimento que tais obras significarão para a Região e ambos os 
Países. Disse que nesta fase dos estudos ainda há a possibilidade de intervir 
nos mesmos, visto que, além da coleta de dados,  há as reuniões, com a 
oportunidade de os Municípios e as pessoas interessadas de serem ouvidas. 
 05 – Palestra do Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, que voltou a 
falar da polêmica estabelecida em torno do Projeto de lei anti-incêndios, que 
tramita na Assembleia Legislativa e cujo autor é o Dep.    Adão Villaverde. 
Disse que a Famurs pretende debater o assunto na Assembleia da Marcha 
dos Prefeitos, a 31 de outubro próximo, mas que na Assembleia Legislativa 
os Prefeitos em geral tem tido pouca atuação na defesa dos seus interesses, 
podendo ocorrer que o projeto seja aprovado da forma como vem sendo 
defendido pelo seu Autor. Em aparte, o Prefeito Nelson Hentz  de Mato 
Queimado trouxe ao conhecimento dos presentes detalhes absurdos, que lhe 
são exigidos pelo Corpo de Bombeiros para a adequação de Escolas 
Municipais e disse que tal estado de coisas devem ser coibidas na reforma da 
legislação preventiva de incêndios e que alguma coisa tem que ser feita para 
evitar que isto aconteça. Outro assunto levantado pelo Assessor Jurídico foi 
a postura  atual do Tribunal de Contas do Estado com relação à 
contratação de Advogados e Consultores por parte dos Municípios, prática 
que era recebida com reservas pelo TCE. 
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  06 – O Prefeito de Caibaté, Sérgio Birk, fez uma intervenção para  
alertar os colegas, dizendo que novos encargos viriam para os Municípios, 
qual seja, a de equipar as ambulâncias do SAMÚ com enfermeiras padrão. 
 07 – A seguir, foi colocada em apreciação a proposição que dispõem 
sobre a edição de um livro, por ocasião da comemoração dos Cinquenta anos 
de existência da Associação dos Municípios das Missões (AMM), fundada a 
28 de maio de 1967, e autoriza o início dos trabalhos de pesquisa, desdeP 
logo, a  cargo da Secretaria Executiva, auxiliada pela Assessoria de 
Imprensa e por outros profissionais, que futuramente venham a ser 
contratados.     Dada a palavra ao Sr. Laureano Schoffen, este fez a 
justificativa do projeto, salientando a importância do evento e o meio de 
divulgação da história da Região e dos Municípios Missioneiros. Ao final, 
foi a Proposição aprovada, por unanimidade.  
   Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 
colaboração de todos, convocou a próxima assembléia geral ordinária para o 
dia 22 de novembro, às 09:00 horas, a ser sediada pelo Município de 
Ubiretama, deu a palavra para o Vice-Prefeito de São Borja para as 
considerações finais e declarou encerrada a sessão, da qual será lavrada a 
presente ata, que será enviada a todos os Municípios, para fins de leitura, 
análise e oferecimento de Emendas. 


