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 ATA  N. 451/2014 – Assembleia Geral Ordinária, realizada na 
cidade de Guarani das Missões, em data de 23 de maio  de 2014. 

 A0s 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2014 (dois 
mil e quatorze), às 09:30 horas,  reuniram-se no Salão Paroquial de Guarani 
das Missões, RS,  sob a presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, 
os Membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões 
(AMM), conforme se vê das assinaturas, apostas no registro das Presenças, 
que faz parte integrante da presente Ata. Constituída a Mesa Diretora  dos 
Trabalhos, da qual participaram os Membros da Diretoria, os Anfitriões, 
Prefeita Janete Dauek e Presidente da Câmara Municipal, Bertil Bolivar 
Nilsson, além do Assessor Jurídico da AMM,  Bel. Gladimir Chiele e o 
Secretário Executivo, Laureano Schoffen, foi cantado o Hino Nacional e o 
Hino do Município de Guarani das Missões, seguindo-se uma hora artística, 
promovida por um Grupo local e o pronunciamento da Prefeita Municipal, 
dando as Boas Vindas a todos, ao  ensejo das comemorações do 55º 
Aniversário do Município, com  saudação especial às Autoridades, entre as 
quais os Dep. Federais Bohn Gass e Vilson Covatti. Ainda saudando os 
presentes, o Sr. Presidente se referiu às comemorações do Município de 
Guarani das Missões e às atividades desenvolvidas na recente  Marcha à 
Brasília. Após,  deu a palavra ao Secretário Executivo para a apresentação 
da Ata da Assembleia Geral anterior e do Balancete do mês de abril p. 
findo, como segue: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 450/2014, relativa à assembléia 
geral, realizada  no dia 25 de abril do corrente ano, ata que foi enviada 
previamente a todos os Associados, para fins de leitura, análise e 
oferecimento de emendas. Não tendo entrado qualquer emenda, nem tendo 
sido apresentada nenhuma no momento da discussão, foi a Ata posta em 
votação, sendo aprovada por  unanimidade . 

02 -  Discussão e votação do Balancete Financeiro e Orçamentário do 
mês de abril de 2014 que foi enviado previamente a todos os Filiados, para 
os devidos fins, e que,  em resumo, apresenta o  quadro abaixo: Total do 
Ativo – R$ 616.197,91,  sendo R$ 26.187,96 do Ativo Circulante e R$ 
590.009,95 do Ativo Permanente;  Total do Passivo - R$ 603.439,99, sendo 
R$ 6.779,77 do Passivo Circulante (Dívidas a curto prazo) e R$ 596.660,22 
do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas); Total das Despesas –R$ 
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166.940,26, sendo R$ 80.967,62 das Despesas Administrativas e R$ 
85.972,64 das Despesas de Assistência Técnica; Total das Receitas – R$ 
179.698,18, sendo R$ 101.877,47 das Receitas Administrativas,  R$ 
77.773,00 das Receitas Vinculadas e R$ 47,71 das Receitas de Capital. 
Lido e explicado pelo Secretário Executivo  e não havendo emendas a serem 
discutidas, foi o Balancete do mês de abril de 2014 submetido a votos e 
aprovado por unanimidade. 

  O3 – Palestras e moções:  
 03.01 –Palestra de Marcelo Irala sobre o Programa de Produção  

Integrada em Sistemas Agropecuários com exibição de trabalhos realizados 
por  grupos na produção leiteira com nova tecnologia, resultando em maior 
produção e renda. 

03.02 – Palestra do Ten. Luiz Carlos Lemos  da Defesa Civil,   
referente Planos de contingência face  às tragédias, desde incêndios, 
alagamentos, enchentes, estiagens e outros fenômenos naturais, que possam 
causar a perda de vidas humanas e/ ou de bens. Salientou a importância da 
prevenção mediante a adoção de medidas de defesa para minimizar ou até 
impedir tais eventos para o que se exige a cooperação do cidadão e das 
Empresas,  além do Poder Público.    

03.03 -  Palestra do Prefeito Dr Paulo Sommer de Porto Xavier, 
versando sobre  dois temas principais, a  saber: sobre a situação dos 
hospitais de pequeno porte face à Resolução recente do Governo do Estado, 
situação que se torna cada vez mais difícil e até poderá provocar o 
fechamento dos mesmos, pelo que citou os fatores concorrentes para tanto. 
Além das medidas tomadas pelo Governo do Estado pela Resolução, outros 
fatores  dentro do SUS poderiam concorrer para prejudicar a população em 
vez de  ajudá-la. Outro tema tratado foi o da reivindicação da ponte 
binacional, que se deseja fique localizada em Porto Xavier. Para tanto o 
palestrante preconizou uma mobilização, a ser realizada na cidade de Porto 
Xavier nos primeiros dias do mês de junho, entre 6 a 9 de junho vindouro. 
Nos debates que se estabeleceram  ficou convencionado que se faz necessário 
pleitear a inclusão do projeto da ponte no Programa do PAC-3, onde há 
recursos para a construção da obra. 
        03.04  - Proposições e Recomendações,  apresentadas pelo Vice-Prefeito 
de Cerro Largo, Canisio Roque Schmidt, em documento único, quais sejam:  
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– Solicitação da inclusão no PAC III de diversos projetos que interessam 
aos Municípios da Região, como a construção do trecho rodoviário da BR-
392, “Santa Maria/Santo Angelo”;   da construção da Ponte sobre o Rio 
Uruguai (Porto Xavier/San Javier); Construção da continuação da BR- 472 
- trecho rodoviário “São Borja a Porto Xavier”; como os investimentos da 
construção de acesso ao Free Shopp de Porto Xavier, além do 
encaminhamento ao DNIT da reivindicação de que a Ponte Internacional 
de Porto Xavier seja rodo-ferroviária    e de que seja construído o ramal 
ferroviário “Cerro Largo/Porto Xavier” para a interligação do Mercosul. 
Solicita o proponente ainda  o encaminhamento de moção a UFFS visando 
a ampliação do Campus de Cerro Largo com os cursos já decididos nas 
audiências públicas e pedido de alteração da Portaria 064/2014 junto aos 
órgãos competentes, pleiteando um terceiro tipo de Hospital, um tipo que 
reuna algumas características de tipo I e outras do  tipo II.      

03.05 – Palestra do Assessor Jurídico Bel. Gladimir Chiele, 
abordando a situação criada aos pequenos Hospitais com o advento da 
Resolução do Governo do Estado. Outro assunto referido foi a Liminar 
conseguida contra dispositivos da Lei Estadual, conhecida como anti-
incêndio, que estava impedindo a que as Prefeituras concedessem alvarás a   
certos estabelecimentos que não preenchessem as condições estabelecidas 
pela lei estadual. 

03.06 - Outra reivindicação, amplamente discutida, foi a criação do 
curso de medicina  na Universidade Federal Fronteira Sul , sediado em uma 
das cidades da Região Missioneira, visto que Santa Rosa e Ijuí também tem 
tal reivindicação, embora  integrantes de outras Associações. 

03.07 – O Prefeito de São Borja apresentou uma moção de apoio, já 
aprovada na ANFRO, que  indica  a Desembargadora  Maria Helena 
Mallmann à vaga, aberta  no Tribunal Superior do Trabalho pela  
aposentadoria do Ministro Carlos Alberto  de Paula, moção que mereceu 
aprovação da Assembleia Geral. 

   Tendo em vista os  atos de  abertura da Polfest, o Sr Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Municípios filiados para 
os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, a serem 
apreciadas na próxima assembléia geral. 


