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

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

 112 

 ATA  N. 428/2012 – ASSEMBLEIA GERAL, realizada na cidade de 
São Pedro do Butiá, RS. 

 Aos 20 (vinte de abril do ano de 2012 (dois mil e doze), às 09:00 horas, 
tendo por local as dependências do Clube União da cidade de São Pedro do 
Butiá, RS, previamente convocad0s e sob a presidência do Prefeito Enio 
Colleto Carvalho, reuniram-se em assembléia geral os membros integrantes da 
Associação dos Municípios das Missões, representados por Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Assessores 
Municipais, conforme consta das assinaturas, apostas no Registro das 
Presenças. Havendo quorum legal, o Sr Presidente declarou aberta a sessão, 
com uma saudação aos presentes e uma referência aos assuntos da pauta, 
dando a palavra ao Prefeito anfitrião, que por sua vez, saudou a todos os 
presentes,  manifestou sua satisfação   em recebê-los e deu-lhes as Boas 
Vindas. A seguir, foram tratados os seguintes assuntos: 

 01 – Discussão e votação da Ata n. 427/2012, relativa à assembléia 
geral, realizada na Capital do Estado. nos dias 15 e 16 de março pretérito e 
que fora previamente enviada a todos os integrantes, para fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas e, como nenhuma emenda foi apresentada, 
foi a ata colocada em votação e aprovada, por unanimidade.  

 02 -   Discussão e votação do balancete do mês de fevereiro de 2012,  o 
qual  também foi enviado previamente a  todos os filiados para fins de análise 
e que, em resumo, apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 
370.543,52, sendo R$ 302.718,86 o Ativo Circulante e R$ 67.824,66 o Ativo 
Permanente; Total do Passivo – R$ 341.262,44, sendo R$ 3.520,33 o Passivo 
Circulante e R$ 337.742,11 o Passivo Inexigível; Total das despesas – R$ 
66.410,60, sendo R$ 21.233,56 as Despesas Administrativas e R$ 45.177,04 
as Despesas de Assistência Técnica; Total das Receitas – R$ 95.691,68, sendo 
R$ 53.114,95 as Receitas Administrativas, R$ 39.980,00 as Receitas 
Vinculadas e R$ 2.596,73 as Receitas de Capital. Após as devidas explicações, 
dadas pelo Secretário Executivo, foi o balancete de fevereiro submetido a votos 
e aprovado. 

03 – Discussão e votação  do balancete do mês de março de 2012, o qual foi 
enviado   previamente a todos os filiados, para fins de análise e cujo quadro é, 
em resumo, o seguinte: Total do Ativo – R$ 378.476,36, sendo R$ 310.685,15  
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do Ativo Circulante e  R$ 67.791,21 do Ativo Permanente;  Total do Passivo 
– R$ 338.892,72 , sendo R$ 1.063,61 do Passivo Circulante e R$ 337.829,11 
do Passivo Inexigível; Total das Despesas – R$ 105.456,37, sendo R$ 
37.460,36 das Despesas Administrativas, R$ 67.459,19 das Despesas de 
Assistência Técnica, R$ 386,50 das Despesas Industriais e R$ 150,32 das 
Despesas de Capital;  Total das Receitas – R$ 145.040,01, sendo R$ 
79.669,24 das Receitas Administrativas. R$ 59.970,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 5.400,77  das Receitas de Capital , resultando num superávit 
de R$ 39.583,64 no 1º. Trimestre do ano.  Após as explicações do Secretário 
Executivo, foi o balancete submetido a votos e aprovado, por unanimidade. 

04 – Palestras:  

04.01 – Deodoro Dornelles da Secretaria da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento discorreu sobre a Campanha de vacinação,particularmente, nos 
28 Municípios da Coordenadoria das Missões, esclarecendo que na área há 12 
Inspetorias e 18 Postos que coordenam a campanha mas que as mesmas para 
chegar a bom termo estão condicionadas à colaboração das Prefeituras 
Municipais, embora o produtor seja o responsável  pela vacinação do seu 
rebanho. Concluiu. agradecendo o apoio dos Prefeitos. 

04.02 – Palestra de Gladimir Chiele, em que foram abordados assuntos, 
relativos ao fechamento das contas do último ano de mandato e das 
precauções, a serem tomadas na gestão municipal, face a legislação eleitoral , 
além de   algumas questões, levantadas pelos Srs Prefeitos, como o transporte 
de pessoa “não-aluno” no Transporte Escolar e a questão do IPE que, em 
alguns casos, passou a cobrar altas contribuições. A alternativa seria a adesão 
ao ISAM, Instituto que foi criado para oferecer os mesmos serviços aos 
Servidores Municipais .   Na oportunidade, foram entregues aos Prefeitos 
Municipais a Cartilha Eleitoral 2012, oferecida pela Famurs, o qual presta 
informações e orientação adequada aos Gestores Municipais. 

05 – Assuntos Gerais:  

05.01 – A realização de um curso da Área Ambiental, destinado a Servidores 
Municipais dos Municípios, filiados à Associação, foi amplamente discutida, 
dada a urgência requerida para a implantação  dos Serviços de gestão de 
resíduos sólidos nos Municípios. Assim, decidiu-se aceitar a proposta da 
Escola de Gestão Pública da FAMURS, constante da correspondência,  
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datada de 14 de março pretérito, que contém toda a programação do curso, 
informa que o Ministrante do mesmo é o Sr Loberto Tatsch Banunas – 
Especialista em Meio Ambiente e estabelece o preço de R$ 5.600,00 (cinco mil 
e seiscentos reais)  pela realização do curso nos dias 3 e 4 de maio próximos, em 
Cerro Largo. Tratando-se de um assunto inadiável e de interesse de todos os 
Municípios, além de mais econômico, foi proposta a cobrança de uma taxa de 
R$ 200,00 (duzentos Reais) de cada Município para ocorrer à parte das 
Despesas do curso, concordando todos  com o valor da citada contribuição e 
autorizando a respectiva retenção das cotas de retorno do ICMS de cada um 
dos Municípios, assim como, a respectiva suplementação de verba 
orçamentária.        

05.02 – A Marcha à Brasília, programada para os dias 15 a 17 de maio 
próximos, foi objeto de considerações, tendo em vista os grandes temas em 
debate. Na oportunidade, o Sr Presidente reiterou o convite para que o maior 
número de Prefeitos participe do evento, mesmo porque foi solicitada audiência 
junto aos Ministérios para tratar dos assuntos que interessam à Região e aos 
Municípios. Na oportunidade, o Sr Presidente também agradeceu a adesão de 
grande número de Prefeitos à mobilização, feita na Assembleia Legislativa 
contra o projeto do Tribunal de Contas. que em seus dispositivos prevê  
aumento desproporcional de multas aos Gestores Municipais.  

05.03 – Discussão e votação da Proposta da PM de Guarani das Missões no 
sentido de que a próxima assembléia geral da Associação, a ser sediada pelo 
Município no dia 18 de maio, seja transferida para o dia 25 do mesmo mês, 
quando será levado a efeito a tradicional Polfest, proposição que mereceu 
aprovação unânime dos presentes.  

05.04 – O Prefeito João Scheeren Haas de Roque Gonzales levou ao 
conhecimento do Plenário de que recebera convite dos Intendentes Argentinos, 
cujos Municípios são limítrofes do rio Uruguai, na área cogitada para as 
barragens de Garabi e Panambi, para uma reunião na cidade de Santo Tomé 
(Arg.), a se realizar no  próximo dia 24 de abril, às 14:00 horas para a 
discussão dos problemas de ditas barragens, que afetarão ambas as margens do 
rio, convite este extensivo aos Municípios limítrofes do lado brasileiro.  

05.05 – Uma série de convites de reuniões e outros eventos foram formulados 
no curso da assenbleia, a saber: Dia 25 próximo, às 14:00 hrs, ref Consulta  
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Popular; Dia 26 em Santo Angelo – Ações da Copa; Expo-Feira em São 
Miguel das Missões em comemoração ao Aniversário do Município; 
Comemorações festivas em São Paulo das Missões, a partir de 05 de maio, pelo 
transcurso do Centenário da imigração alemã no Município, com fundação da 
Sede. 

06 – Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse 
se manifestar, o Sr Presidente fez os agradecimentos aos presentes pela 
participação, ao Prefeito anfitrião pelos preparativos da assembléia e 
convocou a próxima assembleia geral para o dia 25 de maio, a ser sediadas pelo 
Município de Guarani das Missões, declarando encerrada a sessão, da qual  foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Municípios filiados, para 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas até o início da próxima 
assembléia geral.   


