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 ATA  N. 457/2014 – Assembleia geral Ordinária,  realizada na 
cidade de Pirapó, RS, em data de 21 de Novembro de 2014. 

 Aos 21 (vinte um dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e 
quatorze), às 09:30 horas, tendo por local as dependências do Salão 
Paroquial da  cidade de Pirapó, RS, reuniram-se em assembleia geral 
or4dinária, sob a presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo,   os 
Municípios, filiados a Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos,  Vice-prefeitos e Secretários Municipais, 
conforme consta das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, que faz 
parte integrante desta ata. Constituída a Mesa diretora dos trabalhos, da 
qual fizeram parte os Membros  da Diretoria Executiva da AMM, o 
Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal anfitriões e as Autoridades 
convidadas, alem do Assessor Jurídico,  Gladimir Chiele, e o Secretário 
Executivo, Laureano  Schoffen,    que Secretariou os trabalhos da sessão, 
foi cantado o Hino Nacional e, após, dada a palavra ao Prefeito anfitrião, 
Arno Augusto Werle, que saudou os presentes, dando-lhe as Boas vindas e 
desejando-lhes uma boa permanência, além de  se referir a excelência das 
Reuniões dos Executivos Municipais para a discussão dos  problemas 
comuns e decidir sobre as providências a serem adotadas. A seguir, o Senhor 
Presidente  determinou a discussão da ata  da assembléia anterior e do 
balancete do Mes de outubro pretérito, documentos que haviam sido 
enviados a todos os Municípios membros para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas e que constavam da pasta, entregue a 
todos, como segue: 

 01 – Discussão e votação da Ata n. 456/2014, relativa à assembléia 
geral Ordinária, realizada no Município de Santo Antônio das Missões, que 
não teve qualquer emenda e que, submetida à votação, foi aprovada por 
unanimidade. 

 02 – Discussão e votação do Balancete do Mês de Outubro de 2014,  
que também fora previamente enviado a todos os Municípios Filiados , para 
os devidos fins,  e cujo quadro, em resumo, é o seguinte; Total do Ativo – R$ 
616.016,04, sendo R$ 26.729,77 do Ativo Circulante e R$  589.286,27 do 
Ativo Permanente;  Total do Passivo – 603.595,03, sendo R$ 6.424,o1 do 
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Passivo Circulante e R$ 597.171,02 do Passivo Inexigível; Total das 
Despesas – 432.645,27, sendo R$ 205.884,51 das Despesas 
Administrativas, R$  226.248,96 das Despesas de Assistência Técnica e R$ 
510,80 das Despesas de Capital; Total das Receitas – R$ 445.055,28, sendo 
R$ 254.639,45 das Receitas Administrativas, R$ 190.221,00  das Receitas 
Vinculadas e R$ 205,83 das Receitas de Capital, resultando um superávit 
total de R$ 12.421,01. Não havendo nenhuma emenda, nem sendo 
apresentada qualquer contestação, foi balancete do mês de outubro de 2014 
submetido a votos e aprovado por unanimidade. 

 03  - Discussão e votação do Projeto de orçamento para o exercício de 
2015,  apresentado na assembléia Geral de 19 de setembro p. findo, 
conforme determina o Estatuto, e que recebeu emendas, incluindo verba 
para investimentos, sob a conta de “Despesa de Capital”, o que  elevou o seu 
total para R$ 595.000,00 e, consequentemente, fixou a respectiva 
contribuição mensal, devida por todos os Municípios filiados, para R$ 
898,00 (Oitocentos e noventa e oito Reais). Submetido a votos foi a 
proposta de Orçamento aprovada por unanimidade e autorizada a 
respectiva retenção da Contribuição Social  mensal, vencível no dia 02 (dois) 
de cada Mês nas cotas do ICMS dos respectivos Municípios.    Igualmente, 
foi aprovada  por unanimidade a Contribuição pró Assessoria Jurídica, 
segundo os parâmetros da  Resolução, que faz parte integrante desta ata e 
autorizada a respectiva retenção das quotas partes do ICMS de cada um 
dos Municípios relacionados, no dia 08 de cada mês.  

04 – A seguir. o Sr Presidente apresentou um Relatório da Reunião  
da Famurs, em que  se fez presente o Governador eleito, José Ivo Sartori, 
que teria manifestado o seu interesse em  manter  um diálogo permanente 
com os Prefeitos Municipais e com as Entidades que os representa. Diversos 
assuntos teriam sido abordados pelos Prefeitos e o Governador eleito,  tendo 
o mesmo solicitado que os Prefeitos lhe enviassem suas demandas para que 
pudesse estudá-las com a devida atenção. 

05 – Assuntos Gerais:                                                                                      
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05.01 – Com a palavra o Diretor de Marketing, Maurilio Barboza, 
fez  a apresentação do “Portal das Missões”, que qualificou como o mais 
novo instrumento de fomento ao Turismo da Região das Missões, Portal que 
colocou à disposição dos Municípios Missioneiros. Disse que o Portal veio 
para ser a referência mundial em conteúdo da Região  das Missões, seus 
pontos turísticos , suas cidades e seus empreendimentos.  

   05.02 – Com a palavra o Assessor Jurídico Bel.  Gladimir Chiele se 
referiu à recente decisão judicial em favor de alguns Municípios, que os 
desobrigou de elaborar previamente as tais listas de passageiros, por ocasião 
do transporte de escolares e outros,  que vinham sendo exigidas por uma 
resolução do   Daer.  Salientou, porém,o palestrante que as Prefeituras 
Municipais devem manter  os controles de quem utiliza os veículos públicos 
para deslocamentos de usuários, seja para atendimento em saúde, 
transportes de pessoas nas áreas de saúde, escolar, como  de assistência 
social . Disse que a listagem, contendo o CPF  e a assinatura do beneficiado 
deve ser exigida em todos os eventos, promovidos pela Prefeitura. Outra 
questão levantada era o fim dos tais de lixões, conforme prazo fixado em lei 
, em que pesem as solicitações no sentido da prorrogação do prazo, tendo em 
vista que muitos Municípios ainda não haviam conseguido solucionar tal 
problema. 

05.03 – O convite da Famurs para o Seminário, a se realizar em 
Santo Ângelo, no dia 27 de Novembro próximo, ensejou uma ampla 
discussão sobe o programa e os temas, a serem abordados, como pela 
oportunidade da discussão de outros assuntos de interesse dos Municípios 
da Região Missioneira. Em vista disso, encareceu-se a necessidade da 
participação de todos em dito conclave, em que se teria oportunidade de 
encaminhamento de proposições de interesse da Região e do Estado. Em 
razão da pauta, que inclui assuntos fazendários, como incremento das 
Receitas Municipais, melhora dos índices do ICMS e Dívida Ativa, 
alvitrou-se importante trazer para dita Reunião também os Secretários 
Municipais da Fazenda.   

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente agradeceu a presença de 
todos e passou a palavra ao Prefeito anfitrião, Arno Augusto Werle, para 
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suas considerações finais e declarou 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.   


