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ATA  N. 458/2014 – ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA. 

 Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2014 
(dois mil e quatorze),  ás 09;30 horas, tendo por local o Auditório da AMM, 
`à rua João ten Caten, 1248, na cidade de Cerro Largo, RS, reuniram-se em 
assembléia geral ordinária, sob a presidência Prefeito Junaro Rambo 
Figueiredo, os  Municípios-membros da Associação dos Municípios das 
Missões (AMM). conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista de 
presenças, que faz parte integrante desta Ata, representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, além da presença de Autoridades. 
Consttuída a Mesa dos Trabalhos, da qual faziam parte os membros 
titulares   da Diretoria Executiva, servindo de Secretário o Sr Laureano 
Schoffen, foram instalados os trabalhos da assembléia, com a saudação do 
Sr. Presidente, que é o Prefeito do Município de São Luiz Gonzaga, em  
cuja honra foi dedicada a reunião, sendo tratados  os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata n.  457/2014, relativa à assembléia 
geral. realizada na cidade de Pirapó  aos  21 de novembro de 2014, 
previamente enviada a todos os Municípios membros, para os devidos fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendas. Não havendo emendas e nem 
tendo sido apresentada qualquer emenda no momento da discussão, foi a ata 
submetida a votos e aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete financeiro do mês de 
novembro de 2014, que também foi enviado previamente a todos os 
associados, para os devidos fins, e cujo quadro, em resumo. é o seguinte: - 
Total do Ativo – R$ 619.228,34, sendo R$ 30.113,31 do Ativo Circulante e 
R$ 589.115,03 do Ativo Permanente;  Total do Passivo – R$ 603.296,51, 
sendo R$ 6.125,49 do Passivo Circulante (Dívidas),  597.171,02 do Passivo 
Inexigível (Patrimônio e Reservas);  Total das Despesas – R$ 473.010,66, 
sendo R$ 223.524,68  das Despesas Administrativas, R$ 248.975,18 das 
Despesas de Assistência Técnica e R$ 510,80 das Despesas de Capital; 
Total das        Receitas – R$ 488.942,49, sendo R$ 280.119,66 das Receitas 
Administrativas, R$ 208.617,00 das Receitas Vinculadas e R$ 205,83 das 
Receitas de Capital, apresentando um superávit de R$ 15.931,83.  
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Submetido à discussão e posterior votação, foi o Balancete do mês de 
novembro de 2014 aprovado por unanimidade. 

03 -  Leitura, discussão e votação do projeto de suplementação de 
verba no valor de R$ 56.500,00 em virtude de terem sido insuficientes as 
dotações orçamentárias, servindo de Recurso, em igual importância, a 
redução em outras contas, que acusavam excesso de dotação. Amplamente 
discutido, foi o projeto submetido a votos e aprovado por unanimidade. 

04 – Apresentado o calendário de assembléias gerais do próximo 
exercício de 2015, que prevê, como período de férias os meses de janeiro e 
fevereiro, sendo a 1ª. assembléia geral no dia 20 de março de 2015, 
oportunidade em que constarão da pauta a prestação de contas do exercício 
de 2014 e a eleição de nova Diretoria e Conselho Fiscal, além de outros 
assuntos. As assembléias previstas para os meses de abril, maio e junho 
estão previstas para Caibaté, Dezesseis de Novembro e Vitória das 
Miaa~es, respectivamente. Nos dias 16 e 17 de julho o local da assembléia 
será na Capital do Estado  e nos meses de agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro os patrocinadores das assembléias serão  as P. M. de 
São Miguel das Missões, São  Nicolau, Bossoroca, São Pedro do Butiá e 
Mato Queimado, respectivamente, escala  esta homologada pelos presentes. 

  05 – Assuntos Gerais: 

  Por se tratar da última assembléia geral do ano de 2014, o Sr 
Presidente apresentou um relatório verbal das principais atividades   
desenvolvidas durante sua gestão e dos avanços conseguidos em alguns 
setores  graças à união de todos os Prefeitos da Associação em torno das 
grandes prioridades da Região Missioneira a par  dos grandes esforços 
despendidos que devem continuar logo no próximo mês, quando serão 
instaladas as novas Administrações Federal e Estadual. Aludiu à grande 
conquista que representou o aumento de 1% do Fundo de Participação, que 
os Municípios vão ter  repassados, em duas etapas, a partir do próximo ano, 
que serão de grande valia, embora não resolvam todos os problemas. Restam 
os problemas com a recuperação das rodovias  e os diversos acessos  afálticos 
às Sedes Municipais de vários de nossos Municípios, como  principalmente a 
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ponte internacional, em Porto Xavier, projeto que se encontra há muito 
tempo em estudos de viabilidade econômica e técnica,  mas cujo resultado 
ainda é desconhecido, em que pesem as diversas procrastinações do DNIT 
para torná-los público. Referiu-se ainda a outras deficiências  e 
reivindicações, motivo pelo qual as gestões junto às novas Autoridades 
Estaduais e Federais devem ser reiniciadas logo após à  posse das mesmas. 
Lembrou a série de demandas que estão no rol das reivindicações, como as 
obras do aeroporto de Santo Angelo, repasses para a saúde e ensino, 
investimentos na produção primária, habitação e saneamento, incentivos 
financeiros ao turismo e tantos outros.  O Prefeito Paulo Sommer de Porto 
Xavier dissertou sobre a situação do estudo de viabilidade da ponte 
internacional sobre o rio Uruguai e cujo resultado não foi publicado nas 
datas preconizadas pelo  Dnit por várias vezes. Referiu-se também às 
atividades do lado argentino referente à ponte e ao turismo das Missões, 
estando em cogitação até de trazer o Papa para visitar as ruínas jesuíticas. 
Encareceu a necessidade de a AMM contatar o Ministério em Brasília e 
obter uma solução para o caso. O Prefeito de Caibaté agradeceu ao Prefeito 
de Dezesseis de Novembro que abriu mão da reunião do mês de abril 
vindouro em favor de Caibaté e após relatou um desencontro com a Câmara 
Municipal, que alterou o seu comportamento com relação às sobras de verba 
de fim de ano, que costumava devolver ao Executivo e agora pretende 
manter em um Fundo à disposição do Legislativo.  O Prefeito de São Pedro 
do Butiá abordou a questão do leite, cujo mercado anda perturbado desde as 
denúncias de adulterações, deixando os produtores em dificuldades por falta 
de pagamento pelo produto entregue ou então pelo pagamento a preço 
irrisório, o que torna a atividade impraticável, queixa também apregoada 
por outros Prefeitos presentes. O Prefeito Jair Luis Henrich de Salvador das 
Missões  se referiu aos eventos comemorativos de seu Município, bem assim 
ao investimento de sua administração na construção do acesso asfáltico da 
Vila Santa Catarina a BR-392.Ao final, o Sr Presidente comunicou que a 
funcionária Heloisa Cardoso, após cinco anos de atividade, estava se 
despedindo da AMM, pelo que desejou-lhe pleno sucesso. Encerrada a 
sessão  com  votos de feliz Natal e Ano novo, foi lavrada a presente ata, que 
será enviada a todos os Associados, para os devido fins. 


