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 ATA  N. 441/2013 – Assembleia Geral Ordinária, realizada no 
Auditório da Sede, em Cerro Largo, por solicitação da Prefeitura Municipal 
de Garruchos.  
 Aos 17 (dezessete) dias do me de maio do ano de 2013 (dois mil e 
treze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório da Sede da 
AMM/Funmissões,  previamente convocados e sob a presidência do Prefeito 
Rene José Nedel, reuniram-se em assembléia geral os membros integrantes 
da Associação dos Municípios das Missoes (AMM), representados por 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras, Vereadores e Assessores 
Municipais, como consta das assinaturas, apostas nas Listas das Presenças, 
que faz parte desta ata. Constituída a Mesa Diretora, da qual fizeram 
parte os Membros da Diretoria Executiva, o Vice-Prefeito do Município 
anfitrião de Garruchos, o Assessor Jurídico Bel. Gladimir Chiele e o 
Secretário Executivo, foram instalados os trabalhos e cantado o Hino 
Nacional. Ato contínuo foi dada a palavra ao Representante do Município 
anfitrião, que fez a saudação aos presentes, dando-lhes as boas vindas e 
teceu algumas considerações sobre o seu Município e da estrada estadual de 
acesso à cidade, num percurso de 60 km, ainda não asfaltada, não obstante 
constituir uma antiga reivindicação da Comunidade, já inúmeras vezes 
prometida por políticos. A seguir,  foi dada a palavra ao Prefeito de Porto 
Xavier, Dr Paulo Sommer,   que, na Assembleia Geral de 26 de abril último, 
em que o seu Município fora anfitrião,  oportunidade em que, por equívoco, 
fora encerrada a sessão, sem lhe dar a palavra para as considerações finais, 
como é de praxe e de bom tom. Aceitando as desculpas da Presidência pelo 
lapso ocorrido, o Prefeito Sommer fez o seu pronunciamento, reportando-se 
ao tema, abordado na sessão anterior, qual seja, o projeto de 
desenvolvimento Regional, quando se referiu as diversas obras de interesse 
regional e que de longa data vem sendo reivindicadas,  tais como, a ponte 
internacional sobre o rio Uruguai, atualmente em estudos de viabilidade 
econômica, levando a crer que seja localizada em Porto Xavier, hipótese já 
admitida por Municípios da Grande Santa Rosa, as barragens de Garabi e 
Panambi, as rodovias Federais 392, ligando entre si as duas  extremidades, 
Rio Grande e Porto Xavier, a BR-472, a partir de São Borja, passando por 
Garruchos, São Nicolau, Pirapó, Porto Xavier, etc., além de outras rodovias 
de responsabilidade do Governo /estadual. , a questão da industrialização 
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visando a fixação da juventude no interior e o apoio ás demais 
reivindicações das áreas educacional e de saúde.  Após, foram tratados os 
seguintes assuntos:     
 01 – Discussão e votação da Ata n. 440/2013, relativa à assembléia 
geral, realizada no dia 26 de abril de 2013,   previamente enviada a todos os 
Municípios filiados, para os devidos fins de leitura e oferecimento de 
emendas. Não tendo sido apresentadas quaisquer emendas, nem no ato da 
discussão, foi a Ata submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 
 O2 -  Discussão e votação do Balancete do mês de abril de 2013, 
também previamente enviado a todos os Membros, para os devidos fins, e 
cujo quadro, em resumo, é o seguinte: Total do Ativo – R$ 473.757,30, 
sendo R$ 7.438,11 do Ativo Circulante e R$ 466.319,19 do Ativo 
Permanente;  Total do Passivo – R$ 475.506,78, sendo R$ 14.579,79 do 
Passivo Circulante e R$ 460.926,99 do Passivo Inexigível; Total das 
Despesas – R$ 240.637,44, sendo R$ 59.791,79 das Despesas 
Administrativas, R$ 77.315,81  das Despesas de Assistência Técnica, R$ 
103.288,56 das Despesas de Capital e R$ 241,28 das Despesas Industriais; 
Total das Receitas – R$ 238.887,96, sendo R$ 150.755,91 das Receitas 
Administrativas, R$ 86.558,00 das Receitas Vinculadas e R$ 1.574,05 das 
Receitas de Capital. Segundo o Secretário, que procedeu as explicações do 
Balancete, verificou-se no período um déficit de R$ 1.749,48 e um 
investimento na construção de R$ 103.288,76, com o que as aplicações na 
Sede própria subiram para R$ 562.762,32. Colocado em votação, foi o 
balancete do mês de abril de 2013 aprovado por unanimidade. 
   03 -  Assuntos Gerais: 
 03.01- Debatida a questão das liminares, que vem sendo concedidas 
pelos Juízes das Comarcas, em favor de usuários do SUS, para tratamentos 
de saúde e/ou aquisição de medicamentos, deliberou-se abrir uma linha de 
diálogo nas diversas Comarcas, cabendo aos Prefeitos dos  Municípios de 
cada Comarca promover o respectivo encontro com as Autoridades 
Judiciária e do Ministério Público e expor a situação dos Municípios  na 
área da saúde. 
 03.02 -  Daniel Aroldi da Empresa Asfaltec, sediada em Chapecó, 
Estado de Santa Catarina, produtora de uma massa asfáltica, destinada à 
aplicação  a frio, em manutenção emergencial de tapa-buracos, fez uma  
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explanação do seu produto e das suas vantagens. 
 03.03 – Proposição oriunda da Câmara de Vereadores de Nonoai, 
através do ofício n. 30/2013, que pede apoio para a moção, que sugere 
alteração da Legislação, que estabelece limites de 54% das Despesas com 
Pessoal para as Prefeituras Municipais, determinando a exclusão da 
remuneração ao Magistério  deste cálculo, tendo em vista que alguns 
Municípios já não tem condições de cumprir o piso  do magistério devido às 
limitações impostas e considerando ainda que as despesas com remuneração 
do magistério tenderão  subir,  pela admissão de novos Professores em 
função do ensino infantil , que acaba de ser imposto aos Municípios. Por 
unanimidade, foi deliberado encaminhar a proposição em questão ao 
Conselho Educacional da Associação para parecer. 
 03.04 -   Dada a palavra ao Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, este 
prestou informações  sobre a tramitação do Projeto, encaminhado pelo 
Tribunal de Contas do Estado. que pretende aumentar o valor das multas 
por infrações que os Gestores Municipais vierem a cometer, o qual se 
encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, 
onde diversos pedidos de vista tem impedido sua votação. Na oportunidade, 
o  Assessor lembrou  que a Direção da Federação das Associações de 
Municípios, a quem cabe dar guarida aos apelos dos Municípios e das 
Associações,  foi omissa. Entretanto, este estado de coisas deverá mudar 
com a eleição do novo Presidente da Famurs que, tudo leva a crer, será o 
Prefeito Valdir Andres, que pertence a esta Associação.   Outro assunto 
abordado pelo palestrante foi o da  questão das liminares judiciais para 
tratamento da saúde  e/ou aquisição de medicamentos por conta dos 
Municípios. Disse que se não for conseguido uma trégua deste tipo de 
procedimento, não restara outra alternativa senão opor  recursos judiciais. 
Outro assunto que mereceu considerações foi o da obrigatoriedade da 
divulgação, por parte das Prefeituras Municipais, das Despesas e Receitas, 
além dos salários ou vencimentos do funcionalismo. O último assunto 
tratado foi o do projeto padrão de prevenção aos incêndios e o problema de 
segurança, com financiamento do Banrisul para a aquisição dos 
equipamentos adequados. 

03.05 – O Prefeito Nelson Hentz de Mato Queimado levantou um 
problema,  surgido em seu Município, no que tange ao tipo de Carteira de 
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motorista apropriada aos operadores ou motoristas de máquinas agrícolas e 
isto em plena safra, acarretando uma série de transtornos. Disse que a 
documentação, outrora aceita, já não o é mais e isto está causando sérios 
transtornos, especialmente aos pequenos agricultores, cujas máquinas não 
estão emplacadas e seus operadores apenas tem carteira de motorista 
simples.  . Pediu  para que fossem tomadas tratativas junto às autoridades 
competentes, Denatran, Secretário da Agricultura etc.  para que fossem 
toleradas tais operações de transporte de produtos agrícolas, que são 
eventuais,  a exemplo dos anos anteriores, já que a habilitação da 
documentação exigida demandaria bastante tempo. Falando sobre o mesmo 
assunto, o Prefeito de São Nicolau salientou que em seu Município tais 
trabalhadores não dispunham de qualquer documento. A questão é de bom 
senso, afirmou. Houve várias manifestações no mesmo sentido, entendendo 
que a legislação de trânsito deveria ser alterada. Ao final, concluíram, que 
fosse pleiteado que a Carteira simples fosse documento hábil para os 
motoristas de máquinas agrícolas, já que tais ações não são de caráter 
profissional, mas apenas de caráter eventual. 

03.06 – A  seguir foi dada a palavra ao Vice-Prefeito de Cerro Largo, 
Canísio Schmidt,   que discorreu sobre a pauta das reivindicações, a serem 
levadas à Brasília pela Comissão da AMM, que irá a Capital Federal no dia 
22 de maio próximo, entre as quais , a conclusão da BR-392, trecho Santa 
Maria a Santo Angelo, numa extensão de 235 km, e interligando, assim, as 
duas extremidades, com trechos já concluídos - Rio Grande e Porto Xavier. 
Salientou o orador a inclusa desta obra no PAC com destinação de verba no 
valor de 1,6 bilhões de Reais .    Ressaltou o proponente que outra obra, cuja 
construção deveria ser reiterada,  era a construção da ponte internacional, 
em Porto Xavier,   por ser praticamente uma continuação da BR- 392, 
interligando com o sistema viário argentino e chileno, em que pese o estudo 
de viabilidade, atualmente m curso, que ainda  contempla também  as 
cidades de Itaquí e Porto Mauá, como possíveis locais para a ponte 
internacional. Uma terceira obra, a  ser incluída na reivindicação ao DNIT  
seria a BR-472, a partir de São Borja,  conhecida como a rodovia da 
Fronteira,  cujo  traçado passa pelo interior da  Região das Missões, 
interligando diversos dos seus Municípios. Finalmente, afirmou o 
palestrante, é de interesse da Região que tenham continuidade os serviços de 
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duplicação  da BR-285, trecho Panambi a São Borja, notadamente o trecho 
da Região das Missões. Após, abordou a questão da Universidade Federal 
Fronteira Sul, Campus local,  e seus projetos de ampliação, criação de cursos 
novos, inclusive o de medicina, e Hospital Público. Diversos Prefeitos se 
manifestaram sobre  os assuntos enfocados, sugerindo audiências com 
Autoridades, inclusive com os Deputados Federais da Bancada Gaúcha, 
pedindo-lhes  apoio para as reivindicações, que seriam encaminhadas. O 
Prefeito Dr Paulo Sommer fez uma interferência para esclarecer a causa da 
carência de médicos nas localidades do interior. Disse que é questão de 
Estrutura, pois a Tabela de Honorários Médicos do SUS, remunera melhor 
os procedimentos, realizados em Hospitais dos grandes Centros do que os 
mesmos, realizados em Hospitais do interior, onde a estrutura é mais 
simples.  

Na oportunidade, o Sr Presidente, impossibilitado de viajar a Brasília 
e participar da Comissão, convidou o Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, 
Vice-Presidente para representar a Associação, informando que o Município 
de Cerro Largo seria representado pelo Vice-Prefeito, Canisio Schmidt. 

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 
participação de todos, convocou a próxima assembléia geral para o dia 21 de 
junho próximo, a ser sediado pelo Município de Santo Antônio das Missões 
e deu a palavra ao Vice-Prefeito de Garruchos para os atos de enceramento, 
tendo o mesmo agradecido a parceria e cooperação de todos.    

Nada mais, declarou o Sr Presidente encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente Ata, que será previamente enviada a todos os Membros 
para os devidos efeitos de leitura e oferecimento de Emendas.    

       


