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ATA  N. 442/2013 – ASSEMBLEIA Geral Ordinária, realizada no 
Auditório da Sede, na cidade de Cerro Largo, por solicitação do Prefeito 
Municipal de Santo Antônio das Missões. 

Aos 21 (vinte e um)  dias do mês de Junho do ano de 2013 (dois mil e 
treze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório da Sede Própria, sita à 
Rua João tem Caten, 1248, na cidade de Cerro Largo, RS, reuniram-se em 
assembleia geral ordinária, sob a presidência do Prefeito Rebé José Nedel, os 
Membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e 
Vereadores,  presentes ainda Autoridades convidadas e palestrantes, 
conforme se vê das assinaturas, apostas na lista das Presenças, que faz 
parte integrante da presente ata. Constituída a Mesa Diretora dos 
Trabalhos, da qual fizeram parte os Membros da Diretoria Executiva, o 
Prefeito anfitrião do Município de Santo Antônio das Missões, o Assessor 
Jurídico e o Secretário Executivo da AMM, foi cantado o Hino Nacional, 
seguindo-se a saudação aos presentes, proferida pelo Prefeito anfitrião, 
Puranci Barcelos, que deu as Boas Vindas a rodos, desejando-lhes uma feliz 
permanência no Encontro e um ótimo aproveitamento  da sessão, em que 
serão debatidos assuntos da mais alta relevância para os nossos Municípios. 
Ato contínuo, foi dada a palavra  a Sra Ana Kretzer, Primeira Dama do 
Município de Pirapó, que se referiu às atividades que vem sendo 
desenvolvidas na área da assistência social, particularmente no projeto 
“Missões pela vida”, que vinha sendo trabalhado em anos anteriores e ao 
qual se pretende dar nova feição. Após, foram anunciadas as Reuniões 
paralelas   dos diversos Conselhos de Secretários Municipais e se passou à 
Ordem do Dia, como segue: 

01 – Discussão e votação da Ata N. 441/2013, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada em data de 17 de maio próximo passado, que fora 
enviada a todos os Municípios, para os devidos fins de leitura, análise e 
oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentadas quaisquer emendas à 
ata. nem feita qualquer manifestação, foi a Ata submetida a votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão  e  votação  do  Balancete  do  Mês  de maio  de  
2013, que  também foi enviado a todos os Municípios, para os devidos fins e 
que, em resumo, apresenta o seguinte quadro: - Total do Ativo – R$ 
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472.921,24, sendo R$ 6.343,83 do Ativo Circulante e R$ 460.926,99 do 
Ativo Permanente; Total do Passivo – 486.235,83, sendo R$ 25.308,84 do 
Passivo Circulante (Dívidas) e R$ 460.926,99 do Passivo Inexigível 
(Patrimônio e Reservas);  Total das Despesas – 293.533,85, sendo R$ 
76.047,22 das Despesas Administrativas,  R$ 101.476,41 das Despesas de 
Assistência Técnica, R$ 115.768,94 das Despesas de Capital e R$ 241,28 
das Despesas Industriais;  Total das Receitas – R$ 280.219,26, assim 
discriminadas: Receitas Administrativas – R$ 171.760,41, Receitas 
Vinculadas – R$ 106.508,00   e Receitas de Capital – 1.950,85. Após as 
explicações do Secretário Executivo, esclarecendo o déficit de R4 13.314,59 
e sua reversão ainda no corrente Exercício, foi o Balancete do mês de maio 
posto em votação e aprovado por unanimidade. 
 03 – A seguir, o Secretário Executivo apresentou o Encontro de 
Contas das Despesas, realizadas pela Amm e pela Funmissões  na 
Construção da Sede Própria compartilhada, conforme Resoluções tomadas  
nas respectivas assembléias Gerais da AMM (433/2012, item 4 e 434/2012, 
item-04.02), bem assim, as da Funmissões,    Atas 110/2012 e 111/2012 – 
ítens 03 e 04, respectivamente, as quais acusavam o total de R$ 575.242,70 
para a AMM e R$ 548.497,95 para a Funmissões, apresentando um saldo 
credor a favor da AMM , no valor de R$ 26.744,75. Entretanto, Além das 
despesas de Construção já referidas, sendo a  AMM proprietária do terreno, 
a fim de se estabelecer igualdade no imóvel, cumpre-lhe  passar para a 
Funmissões 50% (Cinquenta por cento )do valor de terreno urbano, sobre o 
qual está construído o Prédio, o que representa a importância de R$ 
30.818,13 a ser ressarcida à AMM. De outra parte, como a Funmissões 
adquiriu os móveis e os equipamentos para a Sede, igualmente 50% 
(cinqüenta por cento) dos mesmos  deverão ser repassadps à Associação dos 
Municípios, operação que lhe dará um Débito de  R$ 35.337,00 (trinta e 
cinco mil, trezentos e trinta e sete Reais) para a Fundação dos Municípios. 
Assim, concluiu o Secretário Executivo, tendo a Associação um crédito de 
R$ 36.744,75 por ter despendido tal importância a maior na construção do 
prédio e, além disso, auferir um crédito de R$ 30.818,13, relativo à venda a 
Fundação de 50% do terreno, sobre o qual foi construído o prédio, isto pelo 
valor histórico, então se  verifica um crédito total da Associação dos 
Municípios de R$ 57.562,88 contra um débito de R$ 35.337,00, oriundo da 
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compra da Funmissões de 50% dos Móveis e  equipamentos, resultando no 
saldo credor líquido de R$ 22.225,88 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e 
cinco Reais e oitenta e oito centavos) a favor da Associação dos Municípios 
das Missões. Apurado o resultado, segundo os critérios estabelecidos entre 
as duas Entidades por ocasião do início da construção da Sede Própria 
Compartilhada, competia agora à atual Assembléia Geral  definir as 
condições de ressarcimento, sendo sugerido e aprovado que tal ressarcimento 
pudesse ser feito, desde logo, em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 
5.556.47 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis Reais e quarenta e sete 
centavos) ,   assim como, as escrituras pública e, ou, particular competentes 
das respectivas transferências  recíprocas de bens, tudo conforme acima 
estabelecido. Desta forma, fica  o Secretário Executivo autorizado a 
promover as devidas transações para que cada Entidade permaneça com 
50% do imóvel (prédio e  terreno), assim como 50% dos  móveis e 
equipamentos.                 
  04 – Palestras: 
 04.01 – O Major Jacob  Aristeu Pinton, Cmt do 7º. RPM,  discorreu 
sobre as funções que desempenha a sua  Corporação nos Municípios da 
Região de Fronteira, incumbida que está nos serviços da segurança Pública. 
Salientou o interesse na integração com os Municípios e a colaboração 
recíproca existente  e se referiu a algumas carências, como a falta de 
soldados para atender    as solicitações das Comunidades. Prometeu, porém, 
que em breve deverá ocorrer uma disponibilidade maior de pessoal, quando 
então estas solicitações poderão ser atendidas, ao menos em parte. Ao final, 
agradeceu o espaço que lhe fora concedido e se colocou à disposição da 
Associação, como dos Municípios. 
 04.02 – Palestra de Jorge Maroneze da Receita Estadual, Delegacia 
de Santo Angelo que, além dos Municípios da Associação dos Municípios 
das Missões, abrange ainda Municípios de outras Associações, palestra que   
versou sobre o Programa de Integração Tributária do Governo Estadual. 
Referiu-se ao relacionamento e parceria existentes entre o Estado e 
Municípios, em função da participação dos mesmos na arrecadação de 
diversos tributos estaduais, entre os quais se destaca o ICMS, que constitui 
uma das principais fontes de recurso para o erário municipal. Salientou a 
importância da colaboração dos Municípios no combate à sonegação, 
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referindo-se ainda  ao controle da produção primária, à troca de 
informações, à Nota Fiscal Eletrônica e à Nota Fiscal Gaúcha, 
incentivando a Sociedade em geral a aderir ao programa, que distribui   
prêmios mediante sorteios e beneficia Entidades sociais. Explicou que as 
pessoas devem se cadastrar no Site  da Nota Fiscal Gaúcha e pedir a 
inclusão do CPF na emissão de notas fiscais nos estabelecimentos do varejo  
Cadastrados mas que, em breve,   deverá se estender a outros Setores, 
acreditando-se que o programa possa elevar consideravelmente a 
arrecadação do ICMS o que também virá beneficiar os Municipios. Ao 
concluir, o palestrante agradeceu o espaço que lhe fora concedido e se 
colocou à disposição  dos Prefeitos. 
 04.03 – Palestra do Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, que se referiu 
ao trabalho, que vem sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa do 
Estado pela Comissão Especial, que tomou a si a revisão das leis de 
prevenção de incêndios e outros sinistros. Disse que, dentro de mais alguns 
dias, deverá ser votado pelos Deputados o Relatório final, elaborado pela  
Comissão Especial de Revisão  da Legislação de prevenção 

04.04 – A Prefeita Rosane Grabia do Município de Sete de Setembro 
apresentou uma proposição, no sentido de que a Associação dos Municípios 
se dirija ai Secretário da Agricultura, ao Governador do Estado e ao   
Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, pedindo 
que o Departamento do “CISPOA” sofra uma desburocratização, dando-lhe 
maior agilidade na análise de documentos, que devam instruir processos de 
liberação de Recursos para os Municípios. Lamentavelmente, disse, que 
devido os atrasos, os Municípios podem resultar prejudicados. 

Outra sugestão, apresentada pela Prefeita Rosane, foi a de que fosse 
contratada uma Assessora de Imprensa, pela Associação dos Municípios, 
para dar divulgação aos trabalhos  nas Reuniões. 

04.05 – Proposição verbal, de autoria do Prefeito Junaro Rambo 
Figueiredo, fazendo a sustentação do pedido da continuação da Sede da 
Uergs na cidade de São Luiz Gonzaga, pleito para o qual pediu o apoio da 
Associação dos Municípios, que se manifestou favorável. 

05 – Assuntos Gerais: 
     05.01 – O Vice-Prefeito de Cerro Largo, Canisio Schmidt e o Prefeito 
de Porto Xavier, Dr Paulo Sommer apresentaram um Relatório, discorrendo 
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sobre as reivindicações, relativas às rodovias de interesse da Região 
Fronteiriça e Missioneira,  quais sejam, as BR’s 472 e 392 com a ponte 
internacional sobre o rio Uruguai, em Porto Xavier, Hospital Regional e 
melhoramentos da infra-estrutura da Saúde.  
 05.02 – Por parte do Condimas das Missões, foi comentada a 
Jornada Técnica Ambiental, recentemente realizada na Região e o convite 
para as Reuniões com a Comissão de Meio Ambiente da  Assembleia 
legislativa e do Conselho de Dirigentes do Meio Ambiente da Famurs, 
eventos a  serem levados a efeito nos dias 4 e 5 de julho vindouros. 
 05.03 – Moção de Reivindicação, apresentada por um Grupo de 
Artesãos do Artesanato Missões de Cerro Largo, pretendendo se estabelecer 
no prédio da Sede “AMM/Funmissões”,  contar com toda infra-estrutura, 
inclusive com contribuições para sua manutenção, viagens, locação de 
standes em feiras, hospedagem, etc.    Concluída a sustentação oral da 
moção, o Secretário Executivo argüiu a impropriedade da moção, tendo em 
vista que o que se pretendia era a incorporação da Associação dos Artesãos  
na Associação dos Municípios  das Missões, Entidade com objetivos 
completamente diferentes, o que  implicaria em alteração de Estatutos, se 
juridicamente fosse viável tal transação. Além do mais, concluiu o 
Secretário, que não há no orçamento do corrente Exercício previsão de verba 
para custear as  despesas, decorrentes, sem aporte de recursos adicionais. O 
Sr Presidente ainda consultou o Assessor Jurídico, que se achava presente à 
Reunião, o qual também concluiu pela inviabilidade do projeto em 
discussão, sendo o mesmo rejeitado, por unanimidade. 
 Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 
colaboração de todos, convocou a próxima assembléia geral para os dias 18 e 
19 de julho próximo, a partir das 14:00 horas e 9:00 horas, respectivamente, 
tendo por local o Auditório da Famurs, na Capital do Estado e solicitando 
ainda que os Municípios fizessem as suas indicações à Secretaria Executiva   
dos nomes das Autoridades, a serem convidadas para o evento. Após, 
declarou encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que será 
enviada, por e.mail, a todos os filiados, para os devidos fins de leitura e 
oferecimento de emendas.                   


