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ATA  N. 452/2014 – Assembleia Geral Ordinária, realizada na 
cidade de Roque Gonzales, RS. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do Mês de junho do ano de 2014 (dois mil e 
quatorze), as 0930 horas, reuniram-se em assembleia geral os  Membros da 
Associação dos Municípios das Missões, sob a presidência do Prefeito 
Junaro Rambo Figueiredo, tendo por local o Salão do Clube de Terceira 
Idade da cidade de Roque Gonzales, RS, representados por Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores, conforme consta das 
assinaturas, apostas na Lista das Presenças, que faz parte desta ata. 
Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os 
Membros da Diretoria Executiva, o Prefeito Municipal e o Presidente da 
Câmara de Vereadores anfitriões, o Assessor Jurídico Bel Gladimir Chiele e 
o Secretário Executivo, além das Autoridades convidadas e cantado o Hino 
Nacional, o Sr Presidente saudou os presentes e deu a palavra ao Prefeito 
Sadi Ribas também saudou os Presentes, dando-lhes as Boas Vindas e 
desejando-lhes uma feliz permanência. Ressaltando a importância das 
Reuniões dos Gestores Municipais, em que são discutidos os problemas e as 
demandas dos Municípios e da Associação, agradeceu a presença de todos. 
A seguir, foram tratados os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata N. 451/2014, relativa à Assembleia 
Geral, realizada em data de 23 de maio pretérito, na cidade de Guarani das 
Missões, a qual foi enviada previamente a todos os Associados, para fins de 
leitura, análise e oferecimento de emendas. Aberta a discussão e como o 
Secretário anunciasse que nenhuma emenda fora apresentada, foi a Ata 
submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. 
       02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Maio de 2014, 
também previamente enviado a todos os Associados, para os devidos fins e 
que, em resumo, apresenta o seguinte quadro:   Total do Ativo – R$ 
612.735,09., sendo R$ 22.928,52 do Ativo Circulante e R$ 589.806,57 do 
Ativo Permanente; Total do Passivo – R$ 601.628,60, sendo R$ 4.968,38 
dom Passivo Circulante (Dívidas) e R$ 596.660,22 do Passivo Inexigível 
(Patrimônio e Reservas); Total das Despesas – R$ 213.511,24, sendo R$ 
sendo R$ 107.573,60 das Despesas Administrativas e  R$ 105.937,64 das 
Despesas de Assistência Técnica;  Total das Receitas – R$ 224.617,73, 
sendo R$ 127.343,04 das Receitas Administrativas, R$ 97.205,00 das  
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Receitas Vinculadas e R$ 69,69 das Receitas de Capital, apontando um 
superávit de R$ 11.106,49 em todo período. Após as explicações do 
Secretário Executivo, foi o Balancete do mês de Maio de 2014 aprovado por 
unanimidade. 

 03 – Palestra do Assessor Jurídico Bel. Gladimir Chiele 
versando sobre o problema dos Atestados  de saúde  “frios”, prática 
bastante comum nos Municípios. Em sua análise, o palestrante 
sugeriu que fosse credenciada uma Junta   de Médicos do INSS 
habituados aos exames periciais e que não tem  vinculação com o 
Município, nem com os Funcionários, tendo plenas condições de 
apenas  emitir Atestados reais. Outro assunto levantado pelo 
palestrante foi a Resolução do Governo do Estado que poderá levar 
ao fechamento dos Hospitais pequenos do interior, fato que tenderia a 
sobrecarregar os Hospitais Regionais, atualmente já assoberbados de 
clientela, além de submeter alguns doentes a altos riscos durante o 
transporte. Ainda foi objeto de considerações a lei anti-incêndio , em 
que se cogita uma parceria com os Bombeiros e Promotores, através de 
uma legislação municipal padrão. 
 04 –Assuntos Gerais: 
 04.01 – Com a palavra o Superintendente do DNIT de Cruz 
Alta, Luiz Augusto Bassani, discorreu sobre as atividades do Órgão 
na Região e, em especial sobre as rodovias - BR 392 – Santa Maria a 
Santo Angelo e BR 472 – São Borja a Porto Xavier, além das alusões 
à Ponte Internacional sobre o Rio Uruguai. Diversos Prefeitos 
manifestaram-se sobre a importância das referidas obras, objeto de 
antigas reivindicações, que mereceram a atenção do palestrante que 
incentivou as pressões políticas,  que    estão  sendo feitas em prol das 
mencionadas obras. Ao final, o Sr Presidente declarou que a 
Associação continuará em sua luta, anunciando que este tema 
constará da pauta da Reunião de Porto Alegre, no próximo  mês de 
Julho. sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas.. 
 04.02 -  Outro assunto bastante discutido foi o da Resolução 
64 do Governo do Estado que, aliás ocasionou protestos e 
mobilizações principalmente por parte dos pequenos Municípios 
devido aos problemas que geraria na área da saúde. Assim, devido a 
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pressão política, espera-se que a Resolução sofra alterações, tendo em 
vista de ter sido criado um grupo de trabalho, incumbido da  
elaboração das alterações. 

 04.03 – A seguir, foi apresentadas ao Plenário uma 
moção de apoio à luta dos Policiais Civis visando a nomeação 
dos concursados, tendo em vista a deficiência crônica da 
Segurança, moção oriunda da Câmara unicipal de São Luiz 
Gonzaga.  
04.04 – Ao findar, o Sr Presidente convocou a próxima 

assembléia geral ordinária para os dias 17 e 18 de julho, 
respectivamente às 14:00  e às 09:00 horas, a ter lugar em Porto 
Alegre, tendo por local a Famurs, ocasião para a qual serão 
convidadas Autoridades Estaduais e Federais para a discussão  das 
demandas da Região. 

Devido o adiantado da Hora. O Sr Presidente agradeceu a 
presença de todos, especialmente à Prefeitura Municipal anfitriã e ao 
Clube da Terceira Idade de Roque Gonzales pelos preparativos da 
Assembleia Geral e  pela cedência do local e declarou encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada 
previamente a todos os Associados para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas, a serem discutidas na próxima 
Reunião. 

         


