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 ATA N. 438/2013 – Assembleia Geral, realizada em 22 de Fevereiro 
de 2013, na Sede Própria, em Cerro Largo, RS, por indicação do Município 
de Caibaté.. que estava na vez pelo sistema de rodízio, preconizado pelo 
Estatuto. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Fevereiro do ano de 2013 (dois mi 
e treze) às 9:00 horas, tendo por local o Auditório  da Sede Própria, sito à 
Rua João tem Caten n. 1248, BA cidade de Cerro Largo, previamente 
convocados e sob a presidência do Prefeito René José Nedel, reuniram-se em 
assembléia geral os membros integrantes da Associação dos Municípios das 
Missões, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos,  Vereadores e 
Assessores Municipais, Aberta a  sessão, com a saudação do Sr. Presidente e 
cantado o Hino Nacional, forma tratados os seguintes  assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 437/2013, relativa a Assembléia 
geral, realizada a 1º. de Fevereiro pretérito, a  qual  fora previamente 
enviada, por e-mail, a todos os Filiados, para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentadas quaisquer 
emendas, nem no presente momento, foi a Ata colocada em votação e 
aprovada por unanimidade. 

 
02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Janeiro de 2013, 

previamente entregue a todos os membros e apresentado pelo Sr. Secretário 
Executivo de forma sucinta, a saber: Total do Ativo – R$ 532.848,43, 
sendo R$ 66.063,43 do Ativo Circulante e R$ 466.785,00 do Ativo 
Permanente; Total do Passivo – R$ 489.824,87, sendo R$ 28.897,88 do 
Passivo Circulante (Dívidas) e R$ 460.785,00 do Passivo Não Exigível 
(Patrimônio e Reservas); Total das Despesas – R$ 68.837,45, assim 
classificadas: R$ 15.223,13 das Despesa Administrativas, R$ 12.000,00 
das Despesas de Assistência Técnica e R$ 41.614,32 das Despesas de 
Construção da Sede; Total das Receitas – R$ 111,861,01,  sendo R$ 
86.179,80 das Receitas Administrativas, R$ 24.522,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 1.159,21 das Receitas de Capital, verificando-se um 
superávit de R$ 43.023,56. Foi esclarecido ainda que, durante o mês de 
Janeiro de 2013 foi investida a quantia de R$ 41.614,32, que somada ao 
aplicado em 2012 (R$ 459.473,76), perfaria o total de R$ 501.088,08 de 
investimento. Posto  em  votação,  foi  o  Balancete  de  Janeiro  de  2013  
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aprovado, por unanimidade 
 
03 – Palestras: 
03.01 – O Representante da Universidade Federal Fronteira Sul 

(UFFS)- Campus de Cerro Largo, fez uma ampla explanação da 
implantação da Unidade nesta cidade e da sua expansão, qual seja a 
ampliação dos cursos já existentes e a criação  de outros cursos, momento 
atual, em que se requer a consulta à sociedade e a participação dos 
Municípios da Região BA respectiva definição. Disse que o próximo 
movimento é a criação de cursos ligados ao meio ambiente e à saúde. 
Convidou os Municípios para a reunião, que será realizada no próximo dia 
12 de março, em que tais questões entrarão em discussão. 

03.02 – Com a palavra o Administrador do Hospital de Caridade de 
Santo Angelo  se reportou aos serviços que a Entidade vem prestando desde 
a fundação em 1932, das dificuldades por que passou até tempos mais 
recentes e a nova postura que adotou na atualidade. Referiu-se aos enormes 
déficits registrados, que conseguiu sanar, graças aos recursos obtidos junto 
aos Governos do Estado e da União, reformou suas instalações e melhorou o 
atendimento aos pacientes, passando inclusive a atender o povo pelo SUS e 
aos doentes graves, oriundos de Municípios vizinhos e que exigiam um 
tratamento especializado. 

03.03 -   O Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, discorreu sobre um 
novo problema que veio a se abater sobre os Gestores Públicos, face à 
interdição de muitos locais para reuniões,  especialmente nas pequenas 
Comunidades, onde até escolas, por vezes, não preenchem todos os requisitos 
anti-incêndio, que agora estão sendo exigidos. Tais situações, além das 
implicações de  responsabilidades ainda estavam  impedindo  a realização de 
reuniões sociais. Disse que não basta simplesmente interditar sem analisar o 
grau de risco  a que os prédios estão expostos. Em suma, propôs, em acordo 
com o Ministério Público, a criação de um projeto de lei municipal padrão,  
em todos os Municípios, que defina a questão. 

03.04 – Palestras sobre o Projeto “Extensão Produtiva” e de 
“Arranjos Produtivos Locais”, que envolvem várias entidade, desde 
Universidades Regionais, Corede Missões, Emater e outras, que visam 
fomentar o desenvolvimento regional através do planejamento e 
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organização da agroindústria, além de incrementar a produtividade e tornar 
os diversos setores da economia mais competitivos. Foi salientado que a 
nossa Região é pobre porque compra de fora grande parte do que consome, o 
que também denotaria falta de profissionalismo, planejamento e 
organização do Setor Produtivo. Preconizaram que, antes de qualquer coisa, 
é preciso fazer diagnóstico da situação dos Produtores.     

03.05 – O Assessor Pedro Portela de Santo Ângelo fez uma 
explanação sobre a implantação do sistema digital e das facilidades que 
proporciona, colocando-se à disposição na Consultora em Santo Ângelo. 

03.06 – Da mesma forma, um representante da Empresa Asfaltec de 
Chapecó, SC, fez a divulgação da excelência de seu produto para a execução 
da operação “Tapa-Buracos”, deixando endereço aos Prefeitos. 

 
04 – Proposições: 
04.01 - A Prefeita Rosane Grabia, Diretora do Demagro, participou 

da reunião paralela do Condimas das Missões e foi portadora das 
reivindicações deste Conselho, entre as quais: 1º. Que a AMM contrate um 
Técnico da área ambiental para assessorar e orientar os Municípios; 2º.  
Realizar nos dias 09 e 10 de abril, em local ainda a ser definido, um curso 
para licenciamento urbano e rural, mediante a Contribuição de R$ 300,00 
por Município; 3º. Que seja feita licitação para apenas uma única Empresa 
e, não, várias como acontece atualmente. 
 
05 – Assuntos Gerais: 
 05.01 – A seguir, foi objeto de apreciação o estudo de viabilidade da 
ponte internacional sobre o rio Uruguai, entre Brasil e Argentina, 
enfocando os três locais que a reivindicam, a saber: Itaquí, Porto Xavier e 
Porto Mauá. Foi informado de que a Comissão de Estudos estaria visitando 
a Região e coletando dados para instruir tal estudo, sendo encarecido a 
importância do comparecimento dos Prefeitos ou seus representantes às 
reuniões programadas para prestar informações e trazer dados que possam 
servir de subsídio aos mencionados estudos. 
 05.02 – O Prefeito Nelson Hentz levantou a questão da realização de 
todas as assembléias Gerais Ordinárias na nova Sede Própria, em Cerro 
Largo. No entanto, foi lhe objetado que o Estatuto prescrevia o sistema de 
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rodízio para as assembléias ordinárias. Discutido amplamente o assunto, 
ficou estabelecido que o Prefeito do Município, escalado para sediar a 
reunião, poderia optar em realizá-la na Sede da AMM, em Cerro Largo, a 
exemplo do que fizera o Prefeito de Caibaté, anfitrião da presente 
assembléia, que preferiu escolher a Sede da AMM e fez tal indicação na 
Assembléia anterior, culminando na realização da atual Reunião em Cerro 
Largo, valendo como se fosse em sua cidade, ou por outra, sua cidade 
passará para o último lugar no cronograma das Reuniões. 

05.03 – O tema seguinte, a ser discutido, foi o do transporte escolar, 
assunto, cujas tratativas e negociações com o Governo do Estado, ficaram a 
cargo da Famurs, Entidade para a qual devem ser enviados os respectivos 
subsídios e sugestões. Pela informação obtida, as negociações com o Governo 
ainda não chegaram a nenhum consenso, pelo que devem ser incentivados as  
intervenções dos Municípios e das Associações de Municípios, considerando 
o início das aulas, tanto da rede municipal, como da rede estadual.  
          05.04 - De parte da Associação das Primeiras Damas veio o 
comunicado da eleição e posse da nova Diretoria, que está assim 
constituída: Presidente – Mara Leandra Ketzer, de Pirapó, Vice-Presidente 
– Cláudia Fernandes de Santo Antônio das Missões, 1ª. Secretária – Loiva 
Maria Hentz, de Mato Queimado, 2ª. Secretária – Viviane Paveglio de São 
Nicolau, 1ª. Tesoureira – Salete Coleto de Vitória das Missões e 2ª. 
Tesoureira – Fátima Casarin de São Miguel das Missões.   

Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais quisesse se 
manifestar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e participação dos 
presentes, convocou a próxima assembléia geral para o dia 15 de março, a ser 
sediada pelo  Município de Bossoroca e declarou  encerrada a sessão, da 
qual foi lavrada a presente ata, que será enviada previamente e por e-mail, a 
todos os municípios filiados, para os devidos fins de leitura e apresentação 
de emendas, as quais podem ser enviadas também por email a Secretaria da 
AMM ou apresentadas por escrito até o momento da discussão da ata na 
primeira assembléia geral seguinte.  
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