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 A t a   n.  445/2013 – Assembleia  Geral, realizada na cidade de São 
Paulo das Missões. 
 Aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro do ano de 2013 (Dois mil 
e treze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório da Escola Pe. Rieger, 
na cidade de São  Paulo das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, 
previamente convocados e sob a presidência do Prefeito René José Nedel, 
reuniram-se em assembleia geral ordinária os Municípios-membros da 
Associação dos  Municípios das Missões – AMM, representados por 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e 
Secretários Municipais, além da presença da Presidente da Associação da 
Grande Santa Rosa, Prefeita  Vanice de Matos, especialmente convidada, e 
de outras Pessoas gradas. Constituída a Mesa Diretora dos trabalhos, da 
qual fizeram parte os Membros da Diretoria Executiva da Associação, a 
anfitriã Noeli Maria B. Ruwer, Prefeita de São Paulo das Missões, o 
Assessor Jurídico e o Secretário Executivo  da AMM, foram instalados os 
trabalhos que tiveram a seguinte sequência:  
 01 – Inicialmente, foi cantado o Hino Nacional  e prestada uma 
homenagem ao ensejo do transcurso  da data magna Farroupilha, que se 
comemora no dia 20 de Setembro,  através dum número musical, qual seja a 
música “Querência Amada, interpretada pelos artistas locais Dejair e Elsi 
da Rosa e feita uma saudação aos visitantes pela Prefeita    Noeli Boré 
Ruwer, com votos de um proveitoso encontro,  no afã de resolver os 
problemas que afligem os Municípios. A seguir,  o Sr Presidente deu a 
palavra à Presidente da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, 
Prefeita de Porto Vera Cruz, Vanice de Matos  , que saudou os presentes e 
fez algumas considerações em torno da situação difícil   pela qual estão 
passando os Municípios, momento este que requer a união de todos para 
superar todos os obstáculos.No mesmo sentido falou o Prefeito de São Luiz 
Gonzaga, que pregou a união de todos e lembrou que se aproveitasse a 
oportunidade que se oferecia, por ocasião da Expo São Luiz, quando é 
aguardada a vinda do Governador do Estado,  momento oportuno para 
serem encaminhadas as reivindicações da Região Missioneira. . Na 
oportunidade,  o Prefeito Junaro Figueiredo fez o convite para a Expo São 
Luiz,que se realizará a partir do dia 02 de Outubro  vindouro. 
 02 – Discussão  e votação da Ata n. 444/2013, relativa à assembléia  
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geral, realizada em data de 16 de agosto de 2013, com o patrocínio da 
Prefeitura de Rolador, a qual fora enviada previamente a todos os filiados, 
para fins de leitura e oferecimento de emendas, sendo a mesma aprovada, 
por unanimidade e sem quaisquer emendas.. 
 03 – Discussão e votação do Balancete do mês de agosto de 2013, 
também enviado previamente a todos os Municípios, integrantes da AMM, 
para fins de leitura e análise, o qual, em resumo, apresenta o seguinte 
quadro: - Total do Ativo – R$ 485.707,94, sendo R$ 9.637,99 do Ativo 
Circulante e R$ 476.069,95 do Ativo Permanente; Total do Passivo – R$ 
486.226,36, sendo R$ 15.459,37 do Passivo Circulante e R$ 470.766,99 do 
Passivo Inexigível;  Total das Despesas – R$ 406.967,62, assim 
discriminadas: - R$ 126.143,65 das Despesas Administrativas, R$  
155.689,50 das Despesas de Assistência  Técnica, R$ 124.887,30 das 
Despesas de Capital, R$ 231,28 das Despesas Industriais e R$ 5,89  das 
Despesas de Equipamento.;  Total das Receitas – R$ 406.449,20, sendo R$ 
232.884,91 das Receitas Administrativas,  R$ 171.608,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 1.956,29 das Receitas de Capital. Após as explicações do 
Secretário Executivo, foi o Balancete submetido a votos e aprovado por 
unanimidade.     
 04 –A apresentação da Proposta orçamentária para o Exercício  de 
2014, prevendo a Receita de R$ 560.000,00 e a Despesas em  igual  
importância foi feita  pelo Secretário Executivo, que justificou o  aumento 
do mesmo da ordem de 6,25%,  devido aos índices inflacionários, previstos 
para o período e à alteração de   alguns programas, como do Meio Ambiente 
e da inclusão da nova Assessoria  de Imprensa. Entretanto, considerando 
que a proposta orçamentária deverá ser votada antes do fim do ano,   ficou 
decidido que a mesma permanecerá em estudo, podendo receber emendas, a 
serem apreciadas na próxima assembléia geral. 
 05 – Assuntos Gerais. 
         05.01 – Palestra de Luiz Carlos Zancanella da Empresa Safeweb de 
Porto Alegre, versando sobre uma de suas especialidades, qual seja, a Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica e das vantagens que o mesmo oferece para as 
Prefeituras Municipais em relação ao obsoleto sistema manual, que vem 
sendo praticado ainda em Municipalidades pequenas. Maiores detalhes 
sobre o sistema seriam prestadas, em reunião paralela,  aos Secretários  
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Municipais da Fazenda para que pudesse ser adotado pelos Municípios, 
sem maiores custos.   
 05.02  –   Com  a  palavra  o  Prefeito  José  Paulo  Meneghine,  do  
Município de Entre-Ijuís levantou a questão do CISMISSÕES, Consórcio 
da Compra de Medicamentos, do qual  fazem parte os Municípios das 
Missões, sendo ele o Presidente há mais de três anos, situação que julga 
irregular e pretende ver corrigida mediante a indicação de um outro Prefeito 
que venha a ocupar o cargo. A solução  viável para o caso seria a 
convocação de uma assembléia geral do Cismissões, para o mesmo local e 
data da  assembléia geral da AMM  e com início logo após o encerramento 
da primeira, isto para aproveitar a presença de todos os Prefeitos, que são 
associados às duas Entidades..   
       05.03 – Outro assunto, sobre o qual  se manifestaram diversos Prefeitos 
foi o da adoção imediata do Turno Único por parte de todos os Municípios, 
filiados a AMM, eis que alguns Municípios já o tinham adotado. No final 
das discussões, embora  se desejasse estabelecer uma posição única, no 
entanto, devido serem diferentes  as realidades dos diversos Municípios, 
ficou resolvido deixar questão aberta, a exemplo dos Municípios dos 
Municípios da Grande Santa Rosa,  cabendo a cada Prefeitura decidir sobre 
a  implantação do Turno Único, ou não. Houve, porém consenso de que é 
preciso lutar para melhorar as receitas para os Municípios para que não se 
faça necessário  recorrer à medidas paliativas de redução de atividades, 
nada simpáticas às Comunidades e/ou corte de Despesas que redundem em 
prejuízo ao bom funcionamento das Administrações Municipais. Neste 
sentido também se manifestou o Assessor Jurídico. 
 05.04 – Os Acessos asfálticos e a recuperação das estradas 
estaduais,em grande parte, em  más ou péssimas condições de conservação, 
entre as quais  a ERS 168 São Luiz Gonzaga/ Roque Gonzales/São Paulo 
das Missões, a ERS – Entre São Paulo das Missões e Cândido Godoi, o 
trecho de São Nicolau até a RS 168, a rodovia Entre-Ijuís/ Santo Angelo, 
Giruá e tantas outras que foram citadas, atingindo Municípios adjacentes 
às Missões, foram a tônica dos debates, com uma única e mesma conclusão: 
É preciso cobrar do Governador e do DAER as cabíveis providências, em 
todas as oportunidades e de todas as formas, seja em audiências, seja em 
atos oficiais em que ditas Autoridades se fizerem presentes, seja onde for. 
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Neste sentido foi decidido tratar deste assunto com o Governador na “Expo 
São Luiz”, no início do próximo mês, evento ao qual os Srs Prefeitos 
Municipais comparecerão para se encontrarem com Sua Excelência.    
 , 05.05 – O Vice-Prefeito de São  Borja, Jeferson Homrich, apresentou 
reivindicação no sentido de que a Região das Missões seja contemplada com 
os estudos do traçado da Ferrovia “Norte/Sul, cujo início está previsto 
começar no Pará e terminar em São Paulo, deixando de lado o potencial 
econômico de todo o Sul, inclusive da nossa Região. Argumentou que nossas 
rodovias estão todas sucateadas, prejudicando o transporte de passageiros e 
de carga, sendo que  o traçado ferroviário passaria a ser até uma necessidade 
, oferecendo uma alternativa válida, dado à sua segurança e seu custo mais 
baixo. Além do mais, o traçado Norte/Sul interligaria as Regiões do Norte, 
Nordeste ao Sul. Amplamente debatido, foi a proposição aprovada. 
 05.06 – Solicitando a remessa de um expediente ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado  a proposição de que o aporte dos Municípios ao 
Fundo  de Apoio ao Transporte Universitário, a ser criado pelo Governo do 
Estado, seja limitado, na máximo a 10%, tendo em vista a precária situação 
em que os mesmos se encontram, proposição que mereceu aprovação 
unânime. 
 05.07 - O Prefeito de Giruá, ao agradecer a presença e colaboração 
dos Prefeitos e  Representante dos demais Municípios, por ocasião da 
entrega das máquinas do Pac-2, ainda levantou a questão do trevo de acesso 
na RS-344   à BR-392, -trecho Santo Angelo/ Guarani das Missões, objeto 
de inúmeras reclamações em face da ocorrência dos frequentes acidentes com 
morte, ali ocorridos. Insistiu em nova mobilização junto ao DAER e o 
DNIT, com aprovação de todos. Para tanto  foi criada a seguinte Comissão 
de Prefeitos: Giruá, Cerro Largo e São Luiz Gonzaga. 
 05.08 – Nara Damião, Vice-Prefeita de Santo Ãngelo, também se 
reportou ao trevo da RS 344 com BR-392 e  das diversas reuniões 
realizadas  com o DAER sobre o assunto e propondo que o assunto também 
seja gestionado através da Famurs.   
.  05,09 – Diversos Prefeitos, entre os quais Guarani das Missões,  
questionaram o Orçamento Participativo, quanto aos assuntos submetidos à 
consulta popular, alegando que a aPbsoluta maioria dos mesmos se referia 
às áreas de  Segurança, Saúde,  Educação e outros, todos da competência do 
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Governo do Estado, com preterição de assuntos de interesse dos Municípios. 
Deliberou-se então  de, na época oportuna do próximo ano, constituir as 
metas dos Municípios,com o propósito de carrear alguns recursos para os 
mesmos, isto enquanto não se obtenha uma reforma tributária, à  altura das 
necessidades dos Municípios, cada  vez mais assoberbados com encargos, 
que lhe são transferidos.   
 05.10 -  O Prefeito Junaro Rambo Figueiredo de São Luiz Gonzaga 
dissertou sobre o Fundo de apoio ao transporte universitário, a ser 
instituído pelo Governo do Estadual, e para o qual é prevista a contribuição 
dos Municípios, apresentou proposição, solicitando que seja enviado 
expediente ao Governador do Estado, pedindo que dita Contribuição para o 
o referido Fundo seja, limitado em, no máximo, em 10%.  
 05.11 – O Prefeito de Salvador das Missões convidou os presentes 
para o evento social, que será levado a efeito na noite de 21 de setembro 
próximo em seu Município. 
 Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente, após agradecer a presença 
de todos, ainda lembrou o Seminário de Municipalização dos Objetivos de 
Desenvolvimento, a ser realizado no Auditório da URI de Santo Ângelo, às 
19:00 horas  do dia 26 de setembro próximo, conforme edital, constante da 
pasta da presente assembléia geral e convocou a próxima assembléia  geral, a 
ser sediada pelo Município de São Borja, ao qual compete indicar à 
Secretaria Executiva, com brevidade,   o local do evento e as autoridades 
e/ou palestrantes que deseja convidar, declarando  encerrada a sessão, da 
qual foi lavrada a presente ata, que será previamente enviada a todo os 
Membros, para os fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, 
podendo estas ser feitas por e-mail. .  


