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A T A   n. 123/2013 – Assembleia Geral , realizada aos 18 de outubro de 2013. 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2013 (d0is mil e treze), às 

11:00 horas, tendo por local o Auditório da Sede Própria da Associação dos 
Municípios das Missões, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito René 
José Nedel, reuniram-se em assembléia geral ordinária os Municípios Membros da 
Fundação dos Municípios das Missões, representados por Prefeitos, Presidentes de 
Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Municipais, conforme se vê das 
assinaturas, apostas no Registro das Presenças,  que faz parte integrante desta ata. 
Constituída a Mesa Diretora, da qual fizeram parte os membros da Diretoria 
Executiva, o Assesssor Jurídico e o Secretário Executivo da AMM e representando o 
Município de São Borja, patrocinador desta Assembleia Geral, o Vice-Prefeito do 
mesmo Município, Jefferson Homrich, o qual fez a saudação aos presentes, dando-lhes 
as Boas Vindas  e   desejando a todos um bom proveito do Encontro. Após, foram 
tratados os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 122/2013, relativa à Assembleia Geral, 
realizada no Município de São Paulo das Missões, em data de 19 de setembro p, findo, 
previamente enviada a todos os Filiados, para os devidos fins de leitura, análise, e 
oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentadas quaisquer emendas, foi a Ata 
submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade.. 

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Setembro do ano de 2013, o 
qual tamb´m foi enviado a todos os Filiados, para os devidos fins e o qual, em resumo 
apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 766.696,57, sendo R$ 166.240,49 
do Ativo Circulante, que compreende o Disponível e o Realizável,  R$ 440.057,69 do 
Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do Ativo Compensado;  Total do Passivo – R$ 
806.774,58, sendo R$ 646.376,19 do Passivo Inexegível e R$ 160.398,39 do  \Passivo 
Compensado;  Total das Despesas – R$ 219.562,89, sendo R$ 58.963,55 das Despesas 
Administrativas,  R$ 25.399,50 das Despesas de Assistência Técnica,  R$ 64.104,74 
das Despesas do Detur,  R$ 26,93 das Despesas do Demagro e  R$ 71.068,17 das 
Despesas de Construção;  e Total das Receitas – R$ 179.484,88, sendo R$  42.180,0o 
das Receitas Administrativas,  R$  7.048,88 das Receitas de Capital  e R$ 130.256,00 
das Receitas do Departamento de Turismo.   Após os esclarecimentos prestados pelo 
Secretário Executivo, foi o Balancete do mês de Setembro de 2013 submetido a votos e 
aprovado por unanimidade. 

03 – Assuntos Gerais: 
03,01 - O Prefeito  Municipal de Roque Gonzales, tendo em vista o 

cancelamento da Reunião do Departamento de Turismo, prevista  para 15 de outubro 
último, comunicou que a mesma fora transferida para o dia 12 de novembro, devendo 
realizar-se no Município de Sete de Setembro, para a  qual foram todos os Associados. 
Convidados. 

03.02 – No que diz respeito às Despesas, que houverem de ser feitas pela AMM  
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na mobilização em prol da inclusão  da Região das Missões no plano da Ferrovia 
Norte/Sul, conforme proposta aprovada na assembléia geral da AMM, foi proposto e 
aprovado que a Fundação dos Municípios das Missões também participe do mesmo 
projeto, dado a vinculação da Entidade com o referido Plano, que pleiteia inclusive 
trem de passageiros, fomentando o desenvolvimento do turismo e contribua 
financeiramente  com as Despesas, que  vierem a ser despendidas pela AMM, até o 
montante de 50% das mesmas 

Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse se manifestar, o Sr. 
Presidente deu a palavra para o  Vice-Prefeito de São Borja para suas 
considerações finais e  feitas estas, declarou encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Filiados, para os devidos 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. 


