
Livro de Atas nº.13 
AMM – Associação dos Municípios das Missões 

Rua João Ten Caten, nº.1248 – Cerro Largo – RS - Cep nº.97.900-000 
 

 

 
62 

 

 ATA  N.- 450/2014 =  Assembléia Geral Ordinária, realizada em 
data de 25 de Abril de 2014, no Auditório da Sede, sendo anfitriã a 
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, RS. 
 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2014 (dois  mil e 
quatorze), às 09;30 horas, tendo por local o Auditório da Sede própria, na 
cidade de Cerro Largo, RS, reuniram-se em assembléia geral ordinária, sob a 
Presidência do Prefeito Junaro Figueiredo, os Membros integrantes da 
Associação dos Municípios das Missões- AMM, conforme consta das 
assinaturas, apostas na  Lista das Presenças, que faz parte desta ata. 
Constituída Mesa dos Trabalhos da Mesa Diretora, da qual fizeram parte 
os Membros da Diretoria,  os Representantes do Município de Santo 
Angelo, Vice-Prefeita e Presidente da Câmara Municipal, o Assessor 
Jurídico Gladimir Chiele e o  Secretário Executivo, Laureano A. Schoffen, 
que lavrou a presente Ata.  Aberta a sessão e cantado o Hino Nacional, foi 
dada a palavra a Vice-Prefeita de Santo Angelo, que agradeceu a cedência 
do Auditório da  AMM para a realização da assembléia geral, da qual seu 
Município é anfitrião, saudou os presentes, com votos de bom proveito  e 
discorreu sobre a importância do fortalecimento da Associação, que congrega 
os Municípios missioneiros, sendo  portadora dos seus pleitos regionais. 
Pregou a união dos Municípios, tendo em vista o objetivo de obter os 
recursos necessários para solução dos problemas e das dificuldades, que 
envolvem os Municípios. A seguir, foram tratados os assuntos da Ordem do 
Dia, a saber: 
 01 – Discussão e votação da Ata n. 449/2014, relativa à assembléia 
geral, realizada no Município de São Paulo das Missões, em data de 21 de 
março pretérito, que fora enviada previamente a todos os Membros, para 
fins de leitura e oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima 
assembléia geral.  Anunciada a discussão e como ninguém tivesse enviado 
alguma emenda, nem apresentado na oportunidade da discussão, foi a Ata 
submetida a votos e aprovada, por unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de março de 2014, 
também previamente enviado a todos os Filiados, para fins de leitura e 
análise, o qual apresenta, em resumo, o seguinte quadro: Total do Ativo – 
R$ 617.316,61, sendo 27.119,28 do Ativo Circulante e R$ 590.197,33 do 
Ativo Permanente; Total do Passivo – R$  600.139,41, sendo R$ 3.479,19 
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do Passivo Circulante e R$ 596.660,22 do Passivo Inexigível;  Total das 
Despesas – R$ 117.577,45,  sendo R$ 54.351,81 das Despesas 
Administrativas e R$  63.225,64 das Despesas de Assistência Técnica; 
Total das Receitas – R$ 134.754,65, sendo R$ 76.386,89 de Receitas 
Administrativas, R$ 58.341,00 das Receitas Vinculadas e R$ 26,76 das 
Receitas de Capital, apresentando um superávit de R$ 17.177,20. Após as 
explicações do Secretário Executivo, foi o balancete submetido a votos, 
sendo aprovado por unanimidade.  
 03 - Palestras 

03.01 – Palestra da Assessoria Jurídica: Com a palavra o Bel. 
Gladimir Chiele da CDP, discorreu sobre questões vinculadas à 
terceirizações de Serviços Públicos, especialmente na área da Saúde. Disse 
que os Auditores do TCE estavam considerando, equivocadamente,  como 
Despesas com Pessoal também  a terceirização de serviços, decorrentes de 
convênios e contratos, entendendo que no caso haveria uma  vinculação 
indireta  entre os trabalhadores e o Município, o que, porém, não é o caso, 
como esclareceu. Outro assunto abordado pelo palestrante foi a lei estadual, 
recentemente editada, de prevenção contra incêndios, apontando as diversas 
inconstitucionalidades, passíveis de revisão da lei em questão. Dado as 
flagrantes inconstitucionalidades, que tornam a lei estadual inexeqüível, 
manifestaram-se os membros da AMM favoráveis a que seja promovida dita 
inconstitucionalidade para que seja feita a revisão da lei. Na oportunidade, 
foram entregues aos participantes da Assembleia geral os Pareceres, 
relativos a matéria discutida. 

03.02 – Palestra de Jaqueline Lutz da Inovadora de Sistemas, com 
sede em Joaçaba, SC, sobre os sistemas de gestão municipal nas áreas da 
Saúde e da Assistência Social, explicando a sua funcionalidade e as 
vantagens que o Sistema oferece. Ainda distribuiu  material ilustrativo da 
gestão municipal  da saúde e da assistência social, bem como, de gestões  de 
Consórcios intermunicipais de saúde, de custos hospitalares e da gestão 
hospitalar. Ao final, se colocou à disposição dos presentes para 
questionamentos. 

03.03 – Com a palavra Nizani Torres do Programa “Fornecer”, criado 
pela Secretaria      da Administração e de Recursos Humanos, para 
oportunizar aos Empreendedores  de pequenas e micro-empresas a venda dos 
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seus produtos ao Governo. Na verdade, é  um tratamento diferenciado e 
mais simples de licitação.  

03.04 – Diomar Fomenton comunicou a criação de  um Grupo de 
Trabalho, em Santo Ângelo, visando  a instalação de um curso público de 
Medicina, na cidade,  para cuja iniciativa a Comunidade está pedindo o 
apoio da Associação e dos Municípios, que a compõem, por se tratar de um 
assunto de interesse de toda a Região. 

03.05 – O Prefeito Hilário Casarin de São Miguel das Missões fez 
uma palestra em torno do projeto de revitalização de Som e Luz das Ruinas 
Jesuíticas de sua cidade, salientando a importância do projeto, tendo em 
vista o atrativo turístico que representa para toda a região. Na 
oportunidade também fez convite para a Expo-Feira que o Município 
levará a efeito do dia 29 de abril a  04 de maio vindouro e apresentou um 
resumo da respectiva programação. 

04 – Assuntos Gerais: 
04.01 - O Prefeito de Porto Xavier, Dr Paulo Sommer, voltou a falar 

sobre a tramitação do projeto de viabilidade da ponte internacional,  sobre o 
rio Uruguai,  cujo prazo de  estudos está por findar, e solicitou a  indicação 
de uma Comissão Especial de Prefeitos para atuar junto ao DNIT  e outros 
órgãos para impulsionar a construção da ponte internacional,  
acompanhando de perto este momentoso assunto, que interessa a nossa 
Região, enfim, fazer pressão política para que a ponte se torne uma 
realidade concreta.   Além do Presidente Junaro Figueiredo fazem parte da 
Comissão os Prefeitos de Porto Xavier, Sete de Setembro e Santo Ângelo, 
respectivamente, Dr. Paulo Sommer, Rosane Grabia e Nara Damião. 
Segundo  resolução, a Comissão acima indicada, aproveitará a ida à 
Brasília, por ocasião da Marcha Municipalista, para atuar junto aos órgãos 
federais competentes. 

04.02 – O Prefeito René José Nedel de Cerro Largo referiu-se à 
Resolução na área da saúde, relativamente às novas opções, a que ficarão  
sujeitos os pequenos Hospitais. Manifestou seu receio de que muitos desses 
Hospitais terminem fechando, agravando a situação desses Municípios. 

04.03 – O Prefeito de Entre-Ijuís, José Paulo Meneghine, que 
também é o Presidente da Cismissões já há vários anos, disse que foi 
multado pelo Tribunal de Contas, sendo que já há muito tempo vem 
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exercendo este cargo, motivo pelo qual  deseja que seja  eleito um outro 
Presidente .   

04.04 – O Prefeito de Roque Gonzales, Sadi Wust Ribas, 
acompanhado das Soberanas das Comemorações do 48º. Aniversário do 
Município, comunicou ao Plenário da assembléia geral, que  será levado a 
efeito,  na Sede do  Município, a 5ª. Expo-Feira, de que fazem parte todas 
as Forças vivas do Município e para cujo evento são todos  gentilmente 
convidados.  

Esgotada a Ordem do Dia e após  as tratativas em torno da marcha à 
Brasília, a ter lugar no próximo mês de maio, na qual se pretende que todos 
os Municípios da Associação participem, foi encerrada a  Sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Associados para os 
devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, a serem 
discutidas e votadas na próxima assembléia geral. 

      


