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 ATA  N 429/2012 – ASSEMBLEIA GRTAL, realizada na cidade de 
Guarani das Missões, RS. 

 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2012 (dois mil e 
doze), às 09:00 horas, tendo por local o Salão Paroquial, da cidade de Guarani 
das Missões, RS, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito Enio 
Colleto Carvalho, reuniram-se em Assembleia Geral os membros integrantes da 
Associação dos Municípios das Missões (AMM), representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmeras Municipais, Vereadores e Assessores 
Municipais, além das presenças dos Deputados Federais Osmar Terra e 
Jerônimo Görgen, do Deputado Estadual Pedro Westphalene e outras 
Autoridades, tudo conforme consta das assinaturas, apostas no Registro das 
Presenças. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, 
saudou as Autoridades e demais presentes e deu a palavra ao Prefeito 
anfitrião, Casemiro Warpechowski,  que, por sua vez, após cumprimentar as 
Autoridades e os demais participantes da assembléia, deu as Boas Vindas a 
todos, desejando-lhes uma feliz permanência em Guarani das Missões, que 
estava realizando a sua já tradicional “Polfest”. Agradeceu o prestígio da 
presença de todos e a colaboração dos Munícipes na realização dos eventos. A 
seguir, foram tratados os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata N. 428/2012, relativa à assembléia geral, 
realizada em São Pedro do Butiá, em data de 20 de abril pretérito, que fora 
enviada previamente a todos os Municípios filiados, para fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas, e, como ninguém se manifestasse e como 
nenhuma emenda fora apresentada, foi submetida a votos e aprovada por 
unanimidade.       

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de abril de 2012, o qual 
também fora previamente enviado a todos os Filiados, para os devidos fins e o 
qual apresenta sucintamente o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 
342.291,56, sendo R$ 301.905,34 do Ativo Circulante e R$ 67.670,76 do 
Ativo Permanente;  Total do Passivo – R$ 342.291,56, sendo R$ 4.462,45 do 
Passivo Circulante e R$ 337.829,11 do Passivo Inexigível;  Total das 
Despesas – R$ 168.195,92, sendo R$ 53.410,85 das Despesas 
Administrativas, R$ 93.945,80 das Despesas de Assistência Técnica e3 R$ 
20.839,11 de Despesas de Capital; Total das Receitas – R$ 195.480,46, sendo  



Livro de Atas nº.12 
AMM – Associação dos Municípios das Missões 

Rua Helmuth Smidt, nº.838 – 97.900-000 – Cerro Largo – RS 
 

 117 

R$ 125.353,42 das Receitas Administrativas,  R$ 63.116,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 7.011,04 das Receitas de Capital, acusando um superávit de 
R$ 27.284,54. Ninguém mais se manifestando após as explicações do 
Secretário Executivo, foi o Balancete de abril submetido a votos e aprovado 
por unanimidade.  

03 – Palestras: 03.01 – Palestra da Promotora Rosângela Correa Rose, da 
Promotoria Regional da Educação, discorreu sobre questões da Pré-Escola e 
Educação Infantil, que tem que ser atendidas mas que ainda enfrentam 
grandes dificuldades, razão da mediação das Promotorias Regionais. Referiu-
se aos principais problemas, como a falta da qualificação dos Professores, ou 
seja, a formação dos Professores, a responsabilidade dos Diretores e dos pais, a 
falta de  investimentos, e, enfim, as questões das reprovações, evasões e 
repetências. Falou também da responsabilidade das Prefeituras e da sociedade, 
aludindo ao piso do Magistério e Plano de carreira. 

03.02 – Edson Bolzan, Diretor da URI- Unidade de Cerro Largo, fez um 
relato da campanha realizada pró instalação do curso de direito nas Unidades 
de Cerro Largo e São Luiz Gonzaga, cujos processos foram aprovados pelo 
MEC, permitindo para breve a instalação dos citados cursos. Valendo-se da 
oportunidade, agradeceu o apoio recebido dos Municípios, como das Empresas 
e da sociedade em geral. 

03.03 – Com a palavra o Deputado Federal Osmar Terra, abordou diversas 
questões, como as que foram tratadas na palestra da Promotora Rosângela e 
ressaltou as dificuldades que cabe aos Municípios enfrentarem não obstante os 
exíguos recursos que dispõem. Exemplificou com o caso da saúde, em que nem o 
Governo Federal, nem o Estadual contribuem com os percentuais exigidos, 
enquanto os Municípios ultrapassam a quota de 15% que lhes foi atribuída. 
Referiu-se ainda a outros problemas que se refletem nos Municípios, como o 
caso das drogas, que além do aspecto policial constitui um problema de saúde. 
Outro assunto abordado pelo palestrante foi o do Fundo do  Desenvolvimento 
que iria praticamente todo para a nordeste e pouco ou nada para o sul. Propõs 
uma mobilização para mudar tal injusra situação. Aludiu ainda ao problema 
que a Argentina vem criando à exportação de produtos brasileiros, visando a 
transferência de Empresas para aquele País. Por último, fez referência à 
inauguração da estrada pavimentada de Porto Lucena a Porto Xavier, que 
vem atender uma velha reivindicação. 
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    03.04 – O Deputado Federal Jerônimo Görge referiu-se às obras do PAC, 
que estão tendo um desenvolvimento aquém do esperado e se reportou às bolsas 
de estudo a alunos das Faculdades Comunitárias. Outro assunto abordado 
pelo palestrante foi a aprovação do Código Florestal e as possíveis alterações 
de vários dispositivos por iniciativa da Presidente Dilma, 

03.05 – Antônio Sérgio Pacheco, Coordenador do Condima Missões, propôs a 
realização de um Curso de Capacitação de Técnicos de Meio Ambiente, 
destinado a Servidores dos Municípios, filiados à Associação dos Municípios 
das Missões. O assunto foi amplamente discutido e aprovada a realização do 
“Curso de Capacitação de Técnico de Meio Ambiente”, a ser levado a efeito nos 
dias 28 e 29 de junho próximo, tendo por local o Auditório do Departamento 
Municipal de Meio Ambiente de Santo Angelo. Na oportunidade, foi 
aprovada a Contribuição de R$ 100,00 (Cem Reais) por Município e 
autorizada a retenção desta importância nas cotas de Retorno do ICMS, de 
cada um dos Municípios filiados, para ocorrer às despesas do curso.  

03,06 – Volmir A. Farina da da SDR, acompanhado de Daniel Gorski da 
Regional, trataram da questão da estiagem, que assola a região das Missões, 
além de outras, e Prestaram informações e orientações sobre as reivindicações 
dos Municípios junto ao Governo do Estado a propósito dos problemas da 
estiagem. 

03.07 -    O Assessor Jurídico, Bel Gladimir Chiele, em sua intervenção, 
abordou a questão do piso do magistério e a alteração do Plano de carreira dos 
Professores como alternativa de os Municípios cumprirem, no futuro, a 
legislação do piso.  Outro assunto tratado  foi a questão dos apontamentos 
pelos Auditores do  Tribunal de Contas e o projeto do mesmo Tribunal com 
relação as multas. Lembrou ainda o encontro em Canela, convocado pela 
Famurs e para o qual  todos os Prefeitos estão convocados e no qual serão 
debatidos importantes assuntos. 

 
03.08 – Com referência ao cadastramento  dos Municípios, com menos de 50 
mil habitantes, ao recebimento de máquinas do Governo \federal, foi decidido 
fazer os pedidos em consórcio, ficando os Municípios agrupados da seguinte  
forma: a)- São Nicolau, Dezesseis de Novembro e Pirapó; b)- Giruá, Sete de  
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Setembro e Guarani das Missões;  c)- Cerro Largo, Ubiretama, Salvador das 
Missões e São Pedro do Butiá;  d) – Bossoroca, Santo Antonio das Missões e 
Garruchos;  e)- Entre-Ijuis, Eugênio de Castro e São Miguel das Missões; f)-  
Rolador e São Luiz Gonzaga;  g)- Caibaté, Mato Queimado e Vitória das 
Missões;  h)- São Paulo das Missões, Roque Gonzales e Porto Xavier, cabendo 
aos demais Municípios fazerem seus pedidos individuais. 
04 – Encerramento: - Tendo em vista a abertura da Abertura Oficial da 
Polfest, o Sr Presidente agradeceu AA presença e participação de todos, 
convocou a próxima assembléia geral para o dia 15 de junho vindouro, a ser 
sediada pela Município de Cerro Largo e declarou encerrada a sessão da qual 
foi lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Municípios, para os 
devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


