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 ATA  N. 430/2012- Assembleia Geral, realizada na cidade de Cerro 
Largo, RS. 
 Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2012, as 9:00 horas, 
tendo por local o Salão de Festas do Grupo Folclórico “Heimatland”, situado à 
Av Jacob Reinaldo Haupenthal, na cidade de Cerro Largo, RS, previamente 
convocados e sob a presidência do Prefeito Enio Colleto Carvalho, reuniram-se 
em assembléia geral ordinária os membros integrantes da Associação dos 
Municipios das Missões – AMM, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Assessores Municipais, 
conforme se vê das assinaturas, apostas no Registro das Presenças, que faz 
parte integrante da presente ata. Constituída a Mesa Diretora, da qual 
fizeram parte os membros da Diretoria, o Prefeito e o Presidente do 
Legislativo Municipal anfitriões, o Assessor Jurídico e o Secretário Executivo 
da AMM, tiveram lugar as Saudações do Prefeito Adair José Trott, que deu as 
Boas Vindas aos convencionais, e do Presidente da Mesa que apresentou a 
pauta, sendo tratados os seguintes assuntos: 
 01-Discussão e votação da Ata n. 429/2012, relativa à assembléia geral, 
realizada em Guarani as Missões em data de 25 de maio do corrente ano, a 
qual fora enviada previamente a todos os Municípios filiados, para os devidos 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Instado o Plenário e como 
nenhuma emenda foi apresentada, passou-se à votação, sendo a ata aprovada 
por unanimidade.    
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de maio de 2012, o qual 
também foi enviado a todos os integrantes da AMM, para os devidos fins, foi 
aberta a discussão e, como ninguém se manifestasse, foi a Balancete, que 
apresentava, em resumo, o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 381.065,77; 
sendo R$ 313.091,16 do Ativo Circulante e 67.974,61 do Ativo Permanente; 
Total de Passivo – R$ 342.142,83, sendo R$ 4.313,72 do Passivo Circulante e 
R$ 337.829,11 do Passivo Inexigível; Total das Despesas – R$ 212.717,23, 
sendo R$ 65.302,99 das Despesas Administrativas, R$ 125.074,97 das 
Despesas de Assistência Técnica, e R$ 22.339,27 das Despesas de Capital; 
Total das Receitas – R$ 251.640,17, sendo R$ 151.907,60 das Receitas 
Administrativas, R$ 90.592,00 das Receitas Vinculadas e 9.140,57 das 
Receitas de Capital, balancete este  aprovado, por unanimidade. 
 03 – Palestras: 
03.01 – Com a palavra, Eni Araujo Malgarin, da Câmara Municipal de São 
 Luiz Gonzaga , uma das Representantes dos movimentos sociais da criação 
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 da UFFS e que faz parte da Comissão que irá trabalhar na compilação de 
 dados, em conjunto com o movimento pró Hospital Público Federal nas 
 Missões, discorreu sobre todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela 
 UFFS no que concerne ao curso de Medicina e que visa ganhar o consenso da 
 Região e fortalecer a Universidade- Campus de Cerro Largo. Disse que neste 
sentido os diversos Campi da UFFS estão apresentando as suas propostas de 
expansão e instalação de extensões . Concluindo, pediu  o apoio da AMM e 
dos Prefeitos. Na oportunidade, a Associação dos Municípios se pronunciou 
favorável à proposta e constituiu a seguinte Comissão de Prefeitos para 
participar das discussões e integrar o movimento “Hospital Público Federal e 
Curso de Medicina”, saber : Enio Colleto Carvalho de Vitória das Missões, 
Adair José Trott de Cerro Largo, Mário Meira de São Luiz Gonzaga, Vilmar 
Kaiser de Porto Xavier. Eduardo Loureiro de Santo Angelo e Mariovane Weis 
de São Borja.     
       03.02 – Palestra do Gerente da Regional da Emater,Amauri Coracini, 
 que discorreu sobre as ações que a EMATER  vem desenvolvendo na região, 
 que inclui boa parte dos Municípios Missioneiros. Falou também da estiagem 
 e dos seus reflexos, especialmente sobre os agricultores Familiares. Abordou 
 medidas de prevenção, entre as quais os projetos de irrigação e as dificuldades 
 para a implantação do sistema nas pequenas propriedades rurais, em que o 
 agricultor precisa da assistência técnica da Emater, ao contrário das grandes 
 propriedades, onde a irrigação é privada. Ainda teceu considerações em torno 
 do crédito agrícola. Por último, esclareceu dúvidas em relação a 
 questionamentos feitos por Prefeitos. 
 03.03 – A corretora LDT fez uma explanação do projeto de seguro rural 
 contra vendavais, enchentes  e outros fenômenos climáticos a um preço muito 
 acessível, que poderá ser pago,  mediante  convênio, na conta da luz. No caso, 
 será necessário fazer contato com a Cermissões e RGE para viabilizar tal 
 cobrança..  
 03.04 – Juan Acosta da Empresa Quatro Ventos fez uma exposição da 
consultoria de negócio  da área ambiental de resíduos sólidos, oferecendo 
soluções importantes. 
 04 – Assuntos Gerais: 
 04.01 – O Sr Presidente informou ao Plenário que na próxima Terça 
feira teria lugar, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Geral a 
avaliação do projeto enviado, pelo Tribunal de Contas, visando aumentar as 
multas aos Prefeitos e disse que se faria presente ao ato, convidando os demais  
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colegas a comparecerem também, tendo em vista a relevância da matéria, 
prontificando-se a acompanhar o Presidente os Srs Prefeitos de Ubiretama. 
São Borja e Mato Queimado. 
 04.02 – A seguir, foi apresentado um sucinto Relatório da construção 
da Sede Própria, cujas obras tiveram início no princípio do mês e que se situam 
nas imediações do local da assembléia geral, tendo o Sr Presidente convidado 
os presentes para visitá-las após a reunião. Na oportunidade, ainda foi 
constituída a Comissão  de Construção da Sede Própria, que terá a seu cargo a 
fiscalização  da obra, e está composta das seguintes pessoas: Prefeitos Adair 
José Trott de Cerro Largo, Casemiro Warpechowski de Guarani das Missões e 
Orcelei Dalla Barba de Mato Queimado, contando com a assessoria técnica do 
Engenheiro Roque Dewes e  do Assessor jurídico Bel Gladimir Chiele. 
 04.03 – Proposição do Prefeito Vilmar Kaiser de Porto Xavier no 
sentido de que a Associação dos Municípios das Missões continue a suportar 
as despesas de viagem,  que tiverem que ser feitas, por representantes da 
Associação ou Autoridades indicadas, que venham a participar de Encontros 
ou reuniões, relativas ao estudo de viabilidade de construção de uma ponte 
sobre o rio Uruguai,  atualmente em andamento e que no lado brasileiro 
envolve, como locais interessados, as cidades de Itaquí, Porto Xavier e Porto 
Mauá.  A proposição mereceu aprovação unânime. 
 04.04 – A seguir, foi reiterado o convite para o curso de capacitação de 
Técnico de Meio Ambiente, que será realizado nos dias 28 e 29 do corrente 
mês, tendo por local o Auditório do Departamento do Meio Ambiente de 
Santo Ângelo e para o qual será cobrado de cada Prefeitura a contribuição de 
R$ 100,00, conforme decisão da Assembleia geral anterior. 
 04.05 – O Bel Gladimir Chiele  discorreu sobre  os Planos de 
saneamento básico e o do Meio Ambiente, cujas licitações serão semelhantes, 
ou seja, a contratação da Empresa será feita pelas Prefeituras, com base na 
licitação feita pela Funmissões. 
 04.06  -  Tendo em vista a campanha eleitoral para as eleições 
municipais, deliberou-se transferir a Assembleia Geral, que seria realizada no 
mês de julho, na cidade de Porto Alegre, para o mês de novembro e, em seu 
lugar, realizar a próxima assembléia geral no Município de Entre-Ijuis, que 
aceitou o encargo. 
 Esgotada a ordem do Dia, o Sr. Presidente fez os agradecimentos pela 
presença e participação de todos, convocando a próxima assembléia para o dia 
20 de julho, a ser sediada pelo Município de Entre-juis e declarou encerrada a  
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sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que será enviada a todos os 
integrantes, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, 
as quais serão discutidas na próxima assembléia.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


