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ATA  No. 454/2014 – Assembleia Geral Ordinária, realizada no 
Salão Paroquial da cidade de  Garruchos, em data de 22 de agosto do ano de 
2014. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do Mês de agosto do ano de 2014, às 09;30 
Horas, tendo por local     o Salão Paroquial da cidade de Garruchos, RS, 
reuniram-se em  assembleia geral Ordinária, sob a presidência do Prefeito 
Junaro Rambo Figueiredo, os membros integrantes da Associação dos 
Municípios das Missões (AMM), representados por Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores, além de Autoridades e 
convidados, tudo conforme se vê das assinaturas, apostas no registro das 
Presenças, que faz parte integrantes desta ata. Constituída a Mesa 
Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os membros da Diretoria 
Executiva da Associação, o Prefeito Carlos Cardinal e o Presidente da 
Câmara Municipal de Garruchos e cantado o Hino Nacional, foi dada a 
palavra ao Prefeito anfitrião, que fez a saudação oficial e deu as Boas 
Vindas aos convencionais e   teceu algumas considerações sobre as 
enchentes,   que atingiram o Município de Garruchos, além de outros 
Municípios da Região e do Estado, ocasionando sérios prejuízos. Agradeceu 
sobre maneira o apoio e a solidariedade   recebida da Associação e dos 
Municípios coirmãos. Outrossim, agradeceu  ao Prefeito de Dezesseis de 
Novembro pelo fato de abrir mão  da presente Reunião em favor de 
Garruchos, possibilitando-lhe  a oportunidade de prestar a merecida  
Homenagem aos Prefeitos Missioneiros,  conferindo   uma placa alusiva ao 
Prefeito Rene Nedel, que ao recebê-la, agradeceu e disse que considerava a 
homenagem extensiva todos os Prefeitos, que integram a a Associação dos 
Municípios das Missões.. A seguir, o Prefeito anfitrião ainda fez algumas 
considerações sobre os problemas do seu Município, referindo-se a rodovia 
de acesso à Sede Municipal, numa extensão de 60 Km e que por vezes se 
encontra em estado precário, a qual de longa data é objeto de reivindicação e 
já teve promessas de asfaltamento, porém, ainda não concretizado. Outro 
assunto abordado foi o dos danos ocasionados pelas enchentes do Rio 
Uruguai e das dificuldades daí decorrentes . especialmente pela demora da 
liberação de recursos federais e estaduais. Após, o Sr  Presidente saudou os 
presentes e também se referiu às emergências em diversos Municípios 
associados e das providências tomadas em socorro  aos atingidos e, de acordo 
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com a pauta, determinou a discussão e votação da ata e do balancete do mês 
de julho último, como segue: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 453/2014, relativa à assmbleia 
geral realizada em Porto Alegre,noa dias 17 e 18 de julho último, a qual foi 
enviada a todos os Municipios filiados para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas,a serem apreciadas na próxima assembléia 
geral. Não tendo sido apresentadas quaisquer emendas, nem no momento da 
discussão, foi a ata submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do balancete do mês de julho de 2014, 
também enviado a todos os Municípios filiados,  para os devidos fins, e cujo 
quadro, em resumo, é o seguinte: Total do Ativo – R$ 605.040,56, sendo R$ 
19.640,75 do Ativo Circulante e R$ 589.399,81 do Ativo Permanente; 
Total do Passivo – R$ 605,449,66, sendo R$ 8.789,44 do Passivo 
Circulante e R$ 596.660,44 do Passivo Inexigível;  Total das Despesas – 
R$ 310.938,71, sendo R$ 149.473,81 das Despesas Administrativas e R$ 
161.464,90 das Despesas de Assistência; Total das Receitas – R$ 
314.518,61, sendo R$ 178.274,86 das Receitas Administrativas, R$ 
136.069,00 das Vinculadas e R$ 174,75 das Receitas de Capital, resultando 
um superávit de R$ 3.579,90.     

03- Com a palavra o Vice-Prefeito de Garruchos, Sr João Silveira da 
Rosa também se referiu às  dificuldades do Município em razão das recentes 
enchentes e do crônico  desamparo a abandono, a que o mesmo está relegado 
pelos sucessivos Governos Estaduais. Terminou por pedir apoio dos demais 
Municípios em prol das lutas reivindicatórios que enumerou. 

04 – Assuntos Gerais: -  
04.01 – Após diversas manifestações sobre a calamidade que se 

abateu sobre os Municípios ribeirinhos do rio Uruguai e dos prejuízos 
sofridos por praticamente  todos os Municípios, tanto na agricultura  como 
nas rodovias, foi dada a palavra sucessivamente aos  Representantes da 
Defesa Civil, Luiz Carlos  Lemes e do Coordenador Adjunto,  Ivo Agnes, os 
quais prestaram informações  sobre os processos para liberação de recursos  e 
das providências adotadas. Da mesma forma, o Representante do Secretário 
Estadual Jorge Branco, do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, 
Eloi Batista, também participou das discussões, deu alguns esclarecimentos  
e disse que vai levar todas as reivindicações  da Região das Missões ao 
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Governador do Estado,  Tarso Genro, que certamente  dará toda a atenção 
do Governo do Estado aos problemas dos Municípios atingidos.  

04.02 – Com a palavra o Prefeito Dr. Paulo Sommer levou ao 
conhecimento dos presentes que no seu Município vai ser instalado  um 
Posto da Marinha, devendo acontecer a instalação dos free shops, já há 
mais tempos anunciados, fato que irá  beneficiar toda a Região. 

04.03 – Pela Administração Municipal de Cerro Largo foi 
apresentada uma moção, contendo uma pauta de reivindicações da Região 
Missioneira,  desde instalação de mais cursos na Universidade Federal 
Fronteira Sul, campus de Cerro Largo; construção  das rodovias BR-392 – 
trecho Santa Maria/ Santo Angelo e BR-472, trecho São Borja/Porto 
Xavier; construção da ponte internacional Porto Xavier/San Javier; 
Instalação dos free-shops em Porto Xavier; viabilização dos IFET em Santo 
Angelo e São Luiz Gonzaga; ampliação da UERGS de São Luiz Gonzaga; 
restauração de todas as rodovias da Região e criação de um fundo para o 
desenvolvimento industrial da faixa de fronteira. 

04.04 -      Pelo Ofício n. 212/2014, a Câmara Municipal de São Luiz 
Gonzaga encaminhou  proposições, referente a instalação de uma micro 
usina, em parceria com os Municípios e os fabricantes de pneus para o 
reaproveitamento da sucata de pneus,   outra  micro usina  para 
reaproveitamento do plástico e uma terceira de apoio aos direitos dos 
Aposentados e Pensionistas  por mais valorização. 

04.05 – O Assessor Jurídico Gladimir Chiele encaminhou à 
Assembleia Geral da Associação dos Municípios das Missões um Parecer 
Coletivo, versando sobre a legalidade de Indenização de Férias ao Prefeito 
em casos de impossibilidade de gozo das mesmas, isto baseado em recente 
decisão judicial, Parecer que foi repassado a todos os Municípios para os 
devidos fins. 

04.06 – O Prefeito de Giruá, acompanhado das Soberanas da Expo-
Feira da cidade, fez o convite aos presentes para  o evento, que se realizará 
de 04 a 07 de setembro vindouro, convite reiterado pelas Soberanas. 

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente agradeceu a  presença de 
todos e convocou a próxima assembléia geral para o  próximo dia 19 de 
setembro, a ser sediada pelo Município de Sete de Setembro, Após,  passou a 
palavra ao Vice-Prefeito de Garruchos  para suas considerações finais, o 
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qual  também agradeceu a presença e participação de todos, fez algumas 
referências aos assuntos tratados, que qualificou da mais alta relevância 
para os Municípios, especialmente na atualidade, em que os Municípios 
estão passando por sérias dificuldades, quando a união de todos se faz 
imprescindível.  Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, 
da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Associados, 
para fiins de leitura, análise e oferecimento de emendas, as quais serão 
apreciadas na próxima assembléia geral. 


