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 ATA  N. 447/2013 da Assembleia Geral, realizada em data de 22 de 
novembro de 2013, no Auditório da Sede Própria, sob o patrocínio do 
Município de Ubiretama. 
 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois 
mil e treze) , às 09:30 horas, tendo por local o Auditório da Sede Própria , 
na cidade de Cerro Largo, RS; 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, conforme consta 
das assinaturas, apostas na Lista das Presenças, que faz parte integrante 
da presente Ata.  Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, de que fazem 
parte os Membros da Diretoria Executiva, o Prefeito anfitrião de 
Ubiretama, Celso Wiede, o Assessor Jurídico, Gladimir Chiele e o Secretário 
Executivo da AMM, foi cantado o Hino Nacional, tendo lugar ainda as 
Saudações do Sr. Presidente s do Prefeito anfitrião, que deram as Boas 
Vindas aos convencionais, desejando-lhes um bom Encontro. A seguir, 
foram tratados os seguintes assuntos, constantes da Ordem do Dia: 
 01 -  Discussão e votação da  ata n. 446/2013, relativa  à Assembleia 
Geral, realizada em data de 18 de  outubro p. findo, a qual fora enviada 
previamente e por e-mail a todos os Prefeitos,  para os devidos fins de 
leitura, análise e oferecimento de emendas. Aberta a discussão e não tendo 
siido apresentada nenhuma emenda, foi a Ata submetida à votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 
 02 - Da mesma forma, foi o Balancete do mês de outubro de 2013, 
também previamente enviado a todos os Prefeitos, para os  devidos fins,  
apresentado e explicado pelo SR Secretário Executivo e que, em síntese, 
contém os seguintes valores: Total do Ativo – R$ 494.044,44, sendo R$ 
18.288,13 do Ativo Circulante e R$ 475.756,31 do Ativo Permanente, 
compreendendo Imóveis, móveis, máquinas e equipamentos; Total do 
Passivo – R$ 476,823,91, sendo R$ 6.056,92 do Passivo Circulante e R$ 
470.766,99 do Passivo Inexigível, ou seja o patrimônio líquido; Total das 
Despesas – R$ 469.842,14, sendo R$ 159.079,17 das Despesas 
Administrativas, R$ 185.628,50 das Despesas de Assistência  Técnica, R$ 
124.887,30 das Despesas de Capital, R$ 241,28 das Despesas Industriais,  
e R$ 5,89 Desp. equipamentos; Total das Receitas - R$ 487.062,67, sendo 
R$ 275.529,41 das Receitas Administrativas, R$ 209.558,00 das Receitas 
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Vinculadas e R$ 1.975,26 das Receitas de Capital, apresentando um 
superávit contábil de R$ 17.220,53. Amplamente discutido, foi o balancete 
aprovado por unanimidade. 
 03 – Discussão e votação da Proposta de Orçamento para o Exercício 
de 2014, no valor de R$ 560.000,00, entregue a todos os Municípios em 18 
de setembro p. findo, para receber emendas e/ou sugestões. Coube ao 
Secretário Executivo tecer algumas considerações sobre o projeto, que é 
semelhante ao do Exercício atual, contemplando porém os aumentos 
inflacionários da ordem de 6,0%. Em consequência, o valor da Contribuição 
social teria sofrido um aumento de R$ 50,00, ou seja, passando de 800,00 
para R$ 850,00.  Amplamente discutida e esclarecidas todas as dúvidas, foi 
aprovada a Resolução que fixou o orçamento p/ 2014 em R$ 560.000,00 ( 
quinhentos e sessenta mil Reais) e a Contribuição Social mensal em R$ 
850,00 (oitocentos e cinquenta Reais), sendo ainda autorizada a retenção da 
Contribuição Social nas cotas de Retorno do ICMS, a ser efetuada no início 
de cada mês. Com referência à Contribuição pró Assessoria Jurídica, também 
dedutível no Retorno do ICMS, na 2ª. semana de cada mês, foram fixados 
valores variáveis, obedecendo a seguinte Tabela: - Municípios, com o índice 
do ICMS inferior a 0.05000 – R$ 800,00 mensais; Municípios com  o índice 
do ICMS superior a 0,05000 a 0,10000 – mensalidade de R$ 850,00; 
Municípios com o índice superior a 0,10000 e inferior a 0,15000 – 
mensalidade de R$ 956,00; e Municípios, com índice do ICMS superior a 
0,15000, a mensalidade de R$ 1.o36,00     

04 – Palestra de uma representação do Hospital de Caridade de Santo 
Angelo, presidida pelo Provedor Bruno Hesse, fez uma ampla exposição da 
real situação do Hospital, que em certas áreas atende diversos Municípios 
da Região das Missões. Pelos dados apresentados, verificou-se que, há anos 
atrás, o Hospital passou por sérias dificuldades, acumulando uma série de 
déficits anuais, sem condições de investimentos na reforma e modernização. 
Atualmente e de uns anos para cá, porém, a Entidade  conseguiu reverte tal 
situação, passando a acumular superávits e fazer investimentos, adquirindo 
ano a ano novos equipamentos e colocando o Hospital em um dos melhor 
aparelhados. Ao final, Diversos Prefeito se manifestaram em torno do 
atendimento que o Hospital presta ás suas comunidades e os senões que o 
mesmo ainda apresenta, falhas a serem sanadas. Ao final, diversos Prefeitos 
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se manifestaram sobre o Hospital de Caridade de Santo Angelo e as 
melhorias introduzidas, fazendo votos  que siga na nova  rota de ampliação 
e melhoramentos para poder oferecer cada vez  mais  melhores condições de 
atendimento, beneficiando toda a Região.  

05 – Assuntos Gerais:  
05.01 -- Hilário Casarin, Prefeito de São Miguel das Missões, se 

referiu ao acontecimento impar que será comemorado, com uma programação 
especial pelo transcurso  dos 30  anos da  concessão, pela Unesco, do título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade ao sítio arqueológico de São Miguel 
das Missões, motivo pelo qual serão levados a efeito uma série de 
festividades, para as quais foram convidados Prefeitos e demais 
Autoridades dos Municípios, pertencentes à Associação dos municípios das 
Missões, visto que as Ruínas são um importante atrativo turístico para 
toda a Região. 

05.02 – A Comissão da Ferrovia Norte-sul apresentou um amplo 
Relatório das atividades desenvolvidas em praticamente todas as regiões do 
Estado e na audiência pública, realizada na Assembléia Legislativa, 
procurando adesão à mobilização em prol da inclusão da Região das 
Missões no projeto da construção da Ferrovia Norte-Sul, além dos contatos 
estabelecidos  com as diversas Autoridades,  que autuam no Setor ou que 
tem condições de influir nos estudos de viabilidade do mencionado projeto. 
Após, passou-se a debater  a Carta das Missões, a ser enviada às 
Autoridades responsáveis pelo estudo de viabilidade do traçado da Ferrovia, 
sendo a mesma lida, discutida e finalmente aprovada. 

05.03 – O Prefeito Dr. Paulo Sommer, de Porto Xavier, referiu-se aos 
contatos que tem tido com Intendentes (Prefeitos) de Municípios da 
Província de Misiones, na Argentina, que são favoráveis à reivindicação da 
da construção da ponte internacional em San Javier/Porto Xavier, os quais 
programaram uma reunião, a ter lugar, em San Inácio, no dia 26 de 
novembro próximo, para a qual convidaram os Prefeitos da AMM . 
Esclareceu o Dr. Paulo que para chegar a tempo em dita reunião, se faz 
mister  tomar a 1ª. barca do dia, às 08:45 hr . Salientou a importancia do 
Encontro e encareceu a presença de todos. 

05.04 – Diversos Prefeitos aproveitaram o ensejo para divulgar  
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festividades em seus Municípios, como Natal Luz e outras, 
convidando Autoridades  e população a participar dos mesmos. 

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente deu a palavra ao Prefeito 
anfitrião para as suas considerações finais, tendo o mesmo agradecido a 
presença e participação de todos. Após, o Sr Presidente convocou a próxima 
assembléia geral para o dia 20 de dezembro próximo, a ser sediada pelo 
Município de Salvador das Missões, agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente sessão, da qual fói lavrada a presente ata,  
que será enviada a todos os Associados, para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima 
assembléia geral . 


