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 ATA  N. 432/2012 – Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade 
de Eugênio de Castro, RS 
 Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2012 (dois mil e 
doze), às 09;00 horas, tendo por local o Clube 25 de Julho, sito na cidade de 
Eugênio de Castro, RS, previamente convocados e sob a presidência do 
Prefeito Enio Coletto Carvalho, se reuniram em assembléia geral os membros 
integrantes da Associação dos Municípios das Missões (AMM), representados 
por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores 
e Secretários Municipais, tudo conforme consta das assinaturas, apostas no 
Registro das Presenças. Constituída a Mesa Diretora dos Traabalhos, da qual 
participaram os membros da Diretoria, o Prefeito anfitrião, Roberto Bruisma, 
e o palestrante Francisco Veríssimo, foi cantado o Hino Nacional e, após, fez 
uso da palavra o Prefeito anfitrião, saudando a todos e dando as Boas Vindas 
com votos de uma feliz permanência. Referiu-se ainda aos problemas do 
Município, em especial, à falta de ligação asfáltica da Sede Municipal, obra já 
diversas vezes prometida por candidatos ao Governo do Estado e até hoje 
ainda não cumprida, tanto assim que, por ocasião da primeira promessa, 
quando inclusive algumas providências já haviam sido tomadas para o o início 
do asfaltamento da estrada, que vai a Entre Ijuis e Santo Angelo, para onde 
então  a  produção do Município era transportada, quando na atualidade esta 
mesma  produção de grãos demanda o rumo do porto de Rio Grande, através 
da RS-522, que passa a 10 Km da cidade, em direção oposta à primeira 
reivindicação.  Acentuou, porém, que,  apesar da alteração do fluxo do 
transporte da produção, onde o trecho de estrada a ser asfaltado é menor e 
constitui atualmente o interesse do Empresariado, nem por isso o Município 
abdica da reivindicação original e alimenta a esperança de que o trecho da 
rodovia “Santa Maria/Santo Angelo” da BR-392 passe por Eugênio de 
Castro, como era cogitado. A seguir, o Sr Presidente, saudando os presentes, 
afirmou que o Município de Eugênio de Castro contará sempre com o apoio da 
AMM para sua principal reivindicação, que é a ligação asfáltica da cidade, 
relatando as tratativas mais recentes levadas a efeito. Após, foram tratados os 
seguintes assuntos, constantes da pauta: 
      01 -  Discussão e votação da Ata N. 431/2012, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada no Município de Entre-Ijuis, em data de 19 de julho 
próximo pretérito, a qual fira enviada a todos os membros, para os devidos fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentadas 
nenhuma emenda, foi a Ata submetida a votos e aprovada por unanimidade. 
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     02 – Discussão e votação do Balancete Financeiro do mês de julho de 
2012, o qual    também foi enviado previamente a todos os Municípios 
Filiados, para os devidos fins, e o qual apresenta, em resumo, o seguinte 
quadro: Total do Ativo – R$ 331.522,93, sendo R$ 263.789,22 do Ativo 
Circulante e R$ 67.733,71 do Ativo Permanente;  Total do Passivo – R$ 
347.986,93, sendo R$ 10.157,82 do Passivo Circulante e R$ 337.829,11 do 
Passivo Inexigível;  Total das Despesas – R$ 371.026,27, sendo R$ 96.303,54 
das Despesas Administrativas,  R$ 171.528,86 das Despesas de Assistência 
Técnica e R$ 103.193,87 das Despesas de Capital;  Total das Receitas – R$ 
354.562,27, sendo R$ 205.016,46 das Receitas Administrativas, R$ 
137.744,00 das Receitas Vinculadas e R$ 11.801,81 das Receitas de Capital, 
registrando-se um déficit de R$ 16.444,00. O Secretário Executivo teceu 
considerações em torno do Balancete e do déficit contábil verificado, 
esclarecendo que os investimentos na construção da Sede da AMM haviam 
atingido a cifra de R$ 103.106,87, com as somas parciais de R$ 20.762,27 em 
maio, R$ 58.240,86 em Junho e R$ 24.103,74 em julho, despesa que não conta 
com recursos orçamentários específicos mas, conforme Resolução tomada em 
Assembleia Geral. é custeada com recursos disponíveis do Fundo de Reserva 
ou, por outra, pelas sobras dos Exercícios anteriores, ressalvada a Reserva 
Técnica.  Assim, fazendo-se a abstração das despesas de construção, teríamos 
um superávit de R$ 86.642,60.  Submetido a votos foi o balancete do mês de 
julho de 2012 aprovado por unanimidade. 
     03 – Palestra de Francisco Veríssimo, Assessor  Federativo da Presidência 
da República e de Geise Assis, Consultora do MDS, versando sobre Consórcios 
Públicos, nova política de governo, adotada por lei para canalizar recursos 
federais aos Municípios.visando  solucionar problemas de diversas áreas. Após 
conceituarem os Consórcios Públicos, apresentarem suas vantagens e suas 
prerrogativas, informaram que em todo o País está sendo feito este trabalho, 
tendo sido escolhidas algumas regiões prioritárias em cada Estado da 
Federação, em razão de suas realidades diferenciadas e por esta razão recaiu 
no Rio Grande do Sul tal escolha na Região das “Missões”.   Cientes que na 
Região já existiam Consórcios privados, com a finalidade de resolver problemas 
da área da saúde, meio ambiente e afins, entenderam ser viável transformar 
tais Consórcios privados para públicos, sendo também viável a criação de um 
Consórcio Público único, que viesse conciliar e atender as diversas necessidades  
da Região, com custos menores. Concluída a exposição dos palestrantes, os 
mesmos se colocaram à disposição para esclarecer dúvidas, oportunidade em  
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que diversos Prefeitos se manifestaram sobre o assunto, entre os quais o de  
Guarani das Missões, relatando sua frustração com o mau atendimento que 
lhe foi dispensado,    pelos Ministérios,  para os quais encaminhara diversos 
projetos de alto interesse  do seu Município    sem receber a mínima satisfação. 
Assim, tinha fundados receios em apoiar o projeto proposto. Os Prefeitos de 
Santo Antônio das Missões e Porto Xavier também fizeram as suas colocações. 
Após mais algumas considerações  sobre o assunto, o Sr Presidente consultou o 
Plenário se todos concordavam com a criação de um Consórcio Público, nos 
moldes de finalidades múltiplas, dentro da estrutura da AMM, com o que 
todos assentiram, ficando ressalvado o parecer do Assessor Jurídico, que 
estava ausente por falecimento do seu progenitor e ao qual o projeto em 
questão seria submetido. Além do mais, tendo em vista o período pré eleitoral, 
o assunto permaneceria em estudos para uma tomada de posição definitiva 
após as eleições. 
         04 – Assuntos Gerais: 
 04.01 – Proposição da ACISEC de Eugênio de Castro, endossada pela 
Administração Municipal, pedindo o apoio da AMM, no sentido de interceder 
junto ao DNIT    para que seja mantido o traçado original da BR-392, trecho 
“Santa Maria/Santo Angelo”, que passaria pelos Municípios de Joia, Eugênio 
de Castro e Entre-Ijuis, proposição que foi aprovada. 
 04.02 – Proposição do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, 
através  do Ofício n. 0020/12, no sentido de que sejam criados Conselhos 
Municipais de Políticas  sobre Drogas, nos Municípios desta Associação, 
tendo em vista o cenário preocupante do avanço do consumo de drogas em 
praticamente todos os Municípios. Assim, esta situação estaria a merecer um 
combate mais qualificado, para o qual o Conselho Estadual se coloca à 
disposição no sua Sede, à Av. Borges de Medeiros, 1501 – 5º. Andar, Ala 
Norte – Sala 03, CEP- 90.119-900, ou pelo E-mail: “coned.rs.@sjdh.rs.gov.br”  
     04.03 – Foi tomada a Resolução de cancelar a assembléia geral de 
setembro próximo e realizar apenas uma reunião técnica, na Sede, em Cerro 
Largo, no dia 19 de setembro, tendo em vista às proximidades das eleições 
municipais, Ficará, porém,  sem alteração a assembléia de outubro, para a 
qual, além dos Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e Secretários 
Municipais, ainda deverão ser convidados os Prefeitos novos, que forem eleitos 
nas próximas eleições e serão empossados na próxima legislatura.   
 04.04 – Comunicação e convite de que no próximo dia 26 de agosto  
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haverá, no Município de Guarani das Missões, a tradicional romaria de N. 
Sra. de Czestochowa.  
 04.05 – Ainda foi feito o convite para a reunião do Consórcio Cis-
Missões, em Entre-Ijuis, no próximo dia 23 de agosto. 
 Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença e participação de todos, em 
especial dos palestrantes e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente ata, que será previamente enviada a todos os associados, para fins de 
leitura, análise e oferecimento de emendas, que serão discutidas e votadas na 
próxima assembléia geral. 


