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 ATA No. 448/2013- Assembleia Geral, realizada em Salvador das 
Missões, RS. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2013 (dois mil e 
treze) , às 09:00 Horas, tendo por local o Salão de Festas do Clube da 
cidade de Salvador das Missões, previamente convocados e sob a presidência 
do Prefeito René José Nedel, Presidente da Associação dos Municípios das 
Missões,  reuniram-se em assembléia geral ordinária os membros integrantes 
da  Associação, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários, 
conforme assinaturas na Lista de Presenças, que faz parte integrante desta 
ata. Inicialmente, foi cantado o Hino Nacional,  seguindo-se vários 
números artísticos, com os quais a Comunidade de Salvador das Missões 
homenageou os visitantes e Autoridades que vieram  participar da última 
assembléia geral da AMM, no Exercício que está por findar. Dada a 
palavra ao Prefeito anfitrião, este deu as Boas Vindas aos participantes e 
lhes desejou um bom proveito no evento e discorreu sobre as principais 
atividades desenvolvidas pela Administração Municipal, assinalando ainda 
o crescimento  da Comunidade e a melhora da arrecadação para o próximo 
exercício, isto  em função do aumento dos índices de Retorno do ICMS, que 
tiveram como causa o aumento da produção do Município em confronto  
com os demais.. Retomando a palavra, o Sr Presidente fez a sua saudação 
aos presentes e teceu algumas considerações em torno do encerramento do 
Exercício e das dificuldades enfrentadas em virtude das desonerações de 
tributos federais e de outros fatores, responsáveis pela queda na arrecadação 
do FPM, destinado aos Municípios. Manifestou sua esperança de que para 
o próximo exercício deverá se normalizar a situação. Após, determinou os 
procedimentos com relação à Ata, ao balancete de novembro e aos demais 
assuntos da alçada da Secretaria Executiva, a saber: 

O1 – Discussão e votação da Ata n, 447/2013, relativa à 
Assembleia Geral, realizada em data de 22 de novembro de 2013, e 
que contou com o patrocínio do Município de Ubiretama, a qual fora 
enviada a todos os membros integrantes da Associação, para os 
devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Aberta a 
discussão e como ninguém apresentasse alguma emenda, foi a ata 
submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de novembro de  
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2013, cujo quadro, em resumo, é o seguinte: - Total do Ativo – R$ 
493.575,89, sendo  R$ 17.818,40 do Circulante e R$ 475.757,49 do Ativo 
Permanente;  Total do Passivo – R$ 477.587,10,  sendo R$  6.820,11 do 
Circulante e R$ 470.766,99 do Passivo Inexigível;  Total das Despesas – 
R$ 511.108,88, sendo R$ 175.209,96 das Despesas Administrativas,  R$ 
210.764,45 das Despesas de Assistência Técnica, R$ 124.887,30 das 
Despesas de Capital, R$ 241,28 das Despesas Industriais e R$ 5,89 das 
Despesas de Equipamentos;  Total das Receitas – R$ 527.097,67, sendo R$  
296.589,41 das Receitas Administrativas, R$ 228.533,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 1.975,26 das Receitas de Capital,  registrando um 
Resultado  positivo de R$ 15.988,79. Aberta a discussão do Balancete, que 
também fora enviado a todos os Municípios, para os devidos fins de exame e 
como nenhum dos presentes solicitasse qualquer esclarecimento ou 
informação, após as explicações do Secretário Executivo, foi o Balancete 
aprovado por unanimidade. 
 03 – Crédito suplementar, no total de R$ 60.700,00, junto à diversas 
contas, em que as dotações orçamentárias se revelaram insuficientes, 
servindo de recurso para a cobertura das suplementações, a redução em igual 
valor de Contas, em que se registraram sobra de dotação, tudo  conforme 
respectivo Projeto, que foi submetido à votação, após as explicações do 
Secretário Executivo, e aprovado por unanimidade. 
 04 – Assuntos Gerais:- Ato contínuo, o Sr Presidente anunciou que, 
nesta última Reunião do ano,  teria lugar uma sessão de  avaliação  das 
atividades, levadas a efeito durante o ano de 2013,  e dos propósitos e ações, 
a serem desenvolvidas para o próximo ano de 2014, visando uma solução 
para os principais problemas, que afligiram a Região e trouxeram enormes 
dificuldades às Administrações Municipais.  Disse que neste sentido seriam 
ouvidos todos os Prefeitos, pedindo-lhes que, além da manifestação oral 
nesta reunião,, os mesmos ainda encaminhassem à Secretaria Executiva suas 
proposições e pleitos, a serem objeto de luta junto  às Autoridades 
Superiores, sejam da área do Governo Estadual ou Federal. Ouvido todos os 
Prefeitos, que tiveram 5 minutos para expor suas idéias sobre  a situação 
dos Municípios das Missões e das dificuldades encontradas, observou-se que 
a maioria entendeu que nesta luta inglória  houve uma certa falta de 
entrosamento     dos que pretendiam o mesmo objetivo, especialmente no que  
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se refere à queda do FPM.  Outra queixa,  muito ouvida, foi  a falta de 
iniciativa do DAER para a restauração e a construção de rodovias no 
interior do Estado, sendo proposta a recomendação; Fazer mais 
mobilização, envolvendo a Famurs e exercer mais pressão sobre o Governo 
do Estado. Outra reivindicação,  tendo em vista a queda de arrecadação 
pelos Municípios - uma ação mais acentuada e imediata pela Famurs junto 
aos Governos Federal e Estadual, visando a  liberação de recursos 
compensatórios. Outra  medida preconizada, além do agradecimento ao 
Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, pela luta constante que vem 
travando em favor do Municipalismo, um convite para que o mesmo venha 
a participar de Reunião  na Sede da AMM e orientar a elaboração de uma 
pauta de reivindicações da Região das Missões.   Também foi sugerido que 
fosse reivindicado junto ao Governo Federal a criação, de um Programa, na 
área da eletrificação rural,  visando o aumento de carga nas localidades do 
interior, para melhor atendimento dos produtores de leite. Ainda foi 
acentuada a necessidade no prosseguimento da  mobilização junto ao 
Governo Federal, referente à execução das obras da Ferrovia Norte/Sul, em 
cujo planejamento está incluída a Região Missioneira. O envolvimento dos 
Deputados Estaduais e Federais nas reivindicações prioritárias da Região e 
seu comprometimento e apoio também foram apontados  como sumamente 
importantes para a consecução de soluções, pelo que se pretende dar uma 
especial atenção a este setor .    
 Ouvidas as opiniões e sugestões de todos os Membros da AMM, as 
quais mereceram amplos debates, foi decidido dar prioridade à elaboração de 
uma pauta de reivindicações, solicitando-se para tanto que todos enviem, 
com brevidade, à Secretaria Executiva da AMM, as suas demandas. 
 Esgotada a ordem do Dia, o Sr Presidente fez os seus agradecimentos 
pela presença e pela colaboração recebida durante o ano, informando que a 
próxima assembléia geral  será no dia 21 de março de 2014, sediada pelo 
Município de Giruá, oportunidade em que será apresentada a prestação de 
contas e terá lugar a eleição da nova Diretoria. Desejou ainda Boas Festas 
de Natal e Ano Novo, solicitando que  ao fim da Reunião os Srs Prefeitos 
recebessem um brinde oferecido pela Associação. Dada a palavra ao Prefeito 
anfitrião, para suas considerações finais, o mesmo disse da sua satisfação e 
da Comunidade de Salvador das Missões em ter  tido a oportunidade de 
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sediar esta importante reunião da Associação dos Municípios, em que foram 
debatidos assuntos de grande  relevância para os Municípios. Agradeceu o 
comparecimento de todos, desejando-lhes felizes festas de Natal e Ano 
Novo. A seguir o Sr Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Membros, para os 
devidos fins de leiturra, análise e oferecimento de emendas, que serão 
apreciadas na próxima assembléia geral.       


