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 A T A   N.  443/2013 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA , 
realizada na cidade de Porto Alegre/ RS. 
 Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 
quatorze horas, tendo por local a Sala de Reuniões da Diretoria da Famurs, 
sita à Rua Marcílio Dias, 574, na Capital do Estado, RS, reuniram-se em 
assembléia geral, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito 
Rene José Nedel,  os Membros integrantes da Associação dos Municípios 
das Missões (AMM) , representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Secretários Municipais e Vereadores, conforme se  vê das assinaturas, 
apostas na Lista de Presenças, que faz parte desta Ata. Constituída a Mesa 
Diretora, da qual participaram.os Membros da Diretoria Executiva da 
AMM e o Presidente da Famurs, Prefeito Valdir Andres, o Sr Presidente 
declarou aberta a Sessão,  fez a saudação aos Presentes e deu conhecimento 
ao Plenário.da contratação da Jornalista Karin Schmidt da Silva, como 
havia sido solicitado na assembléia geral anterior, incumbida de fazer as 
coberturas das Reuniões e a respectiva divulgação dos assuntos tratados, 
cabendo-lhe ainda atender as demandas dos Municípios filiados no que 
concerne `à divulgação de assuntos de interesse coletivo das 
Municipalidades.  
 A seguir, foi dada a palavra ao Presidente da Famurs, Valdir Andres,  
Prefeito do  Município de Santo Angelo e um dos integrantes da Associação 
dos Municípios das Missões, o qual, após saudar os presentes e dar-lhes as 
Boas Vindas, disse da sua satisfação e  da honra  em poder acolher os 
Prefeitos e Assessores Municipais da sua Região e da Associação de 
Municípios, a  que se acha filiado o seu Município, desejando a todos uma 
feliz permanência e pleno sucesso na tradicional reunião, que a AMM 
realiza anualmente na Capital do Estado. Prosseguindo, o Prefeito Andres 
colocou a Famurs à inteira disposição e se referiu aos assuntos, objeto da 
recente Marcha Municipalista à Brasília e do papel da Famurs na defesa 
intransigente do Municipalismo  e na luta constante em prol de mais 
recursos para os Municipios, de vez que sua arrecadação está em queda, ao 
passo que suas atribuições estão aumentando continuamente, acarretando 
sérias dificuldades. Além da luta ao lado dos Municípios, o Presidente da 
Famurs ainda propôs ajudar os Municípios através da realização de cursos 
de capacitação, destinado a funcionários dos Municípios nas diversas áreas 
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da administração pública,  reportando-se à Circular 003/2013. Anunciou 
também a intenção da Famurs de lançar para o mês de outubro próximo a 
1ª. Marcha Estadual, em defesa dos Municípios, a exemplo da que é 
realizada à Brasília. Afinal, esta é uma forma de lutar pelas   reivindicações 
dos Municípios junto ao Governo do Estado, concluiu, colocando a Famurs 
à disposição dos Municípios. 
 Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos: 
 01 -  Discussão e votação da Ata n. 442/2013, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada no dia 21 de junho próximo passado, enviada a 
todos os associados, para is devidos fins de leitura e análise e oferecimento 
de emenda, a qual foi aprovada, com a retificação do nome de Nara Ketzer,  
constante incorretamente no  preâmbulo da referida ata. 

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Junho próximo 
findo, também enviado previamente a todos os integrantes da Associação, 
para os devidos fins, e cujo quadro, em resumo, é o seguinte: Total do Ativo 
– R$ 476.984,83, sendo R$ 10.523,24 do Ativo Circulante e R$ 466.461,59 
do Ativo Permanente; Total do Passivo – R$ 474.847,79, sendo R$ 
13.920,80 do Passivo Circulante e R$ 460.92699 do Passivo Inexigível; 
Total das Despesas – R$ 326.187,66, sendo R$ 88.159,63 das Despesas 
Administrativas,  122.017,81 das Despesas de Assistência Técnica, R$ 
115.768,94 das Despesas de Capital e R$ 241,28 das Despesas Industriais; 
e Total das Receitas – R$ 328.324,70, sendo R$ 192.710,41 das Receitas 
Administrativas,  R$ 133.658,00 das Receitas Vinculadas e R$ 1.956,29 
das Receitas de Capital,  acusando um superávit de R$ 2.137,04 e um 
investimento de R$ 575.242,70, Balancete este que foi aprovado por 
unanimidade. 

03 – Palestras: 
03.01 – O Assessor Jurídico, Gladimir Chiele , fez uma explanação 

sobre a nova proposta, encaminhada pelo Tribunal de Contas à Assembleia 
Legislativa, referente a tal Lei das multas aos Prefeitos, a qual qualificou 
de menos ruim em relação ao projeto anterior, mas ainda assim, não 
plenamente satisfatória. 

03.02  - Palestra de Sidney Ochman da Agência Regional da 
ANATEL, discorrendo sobre os novos cronogramas da telefonia rural, que 
deverá ser executada de forma escalonada, prevendo-se que até 30 de junho 



Livro de Atas nº.13 
AMM – Associação dos Municípios das Missões 

Rua João Ten Caten, nº.1248 – Cerro Largo – RS - Cep nº.97.900-000 
 

 

 
32 

 

de 2014, ao menos 30% dos Municípios terão cobertura  e até fim do mesmo 
ano esta cobertura atingirá em torno de 60%, sendo que no ano seguinte a 
zona rural toda terá acesso à telefonia móvel. Ao Concluir, o Gerente da 
Agência Regional da Anatel se colocou à disposição, quando a Prefeita 
Rosane Grábia do Município de Sete de Setembro apresentou problemas de 
acesso telefônico na área de seu Município.    

03.03 – Diálogo estabelecido entre Ministério Público 
Estadual, representado pelos Promotores Marcelo Dornelles, 
Subprocurador Geral, Cesar Faccioli e Adriano Marmitt e os 
Prefeitos, integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
versando sobre a questão do atendimento da saúde pelo SUS, 
especialmente, a tal chamada “judicialização da saúde”, que, por 
vezes,  obriga os Municípios a arcar com grandes Despesas mesmo que 
não tenham a necessária provisão orçamentária. Após as devidas 
apresentações e saudações, os Gestores Municipais apresentaram os 
seus problemas, a começar pelo Sr. Presidente, Prefeito René Nedel,  
que citou o caso, em que, além de ter sido exigido o  pagamento de um 
medicamento de  baixo custo, o que poderia ter sido resolvido 
facilmente de forma amigável, ainda lhe foi exigido o pagamento de 
Honorários, o que considerou um contra-senso. Ainda outros Prefeitos 
relataram problemas similares.  Com a palavra os Representantes do 
Ministério Público, alegaram inicialmente que não fazem as leis, mas 
tem a seu cargo fazer cumprir as leis. Admitiram que poderia havido  
alguns excessos, mas que agora, com  o diálogo, certos fatos 
certamente seriam contornados. De qualquer forma, propuseram  
diálogo e colaboração  para evitar erros futuros, prontificando-se a 
comparecer em alguma reunião próxima na Região e discutir 
alternativas de  interesse  dos Municípios, visando  solucionar 
problemas existentes.           

03.04 – Palestra do Secretario Estadual da Saúde, Ciro 
Simoni, abordando a questão dos recursos orçamentários que o 
Governo do Estado  canalizou para o Setor da Saúde, em 
consonância com a legislação, fato que anteriormente jamais se 
verificou. Concluída a  exposição do Secretário, chegou  a  vez  dos 
questionamentos, quando o Vice-Prefeito de São Borja e o Prefeito de  
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Roque Gonzales levantaram questões, relacionadas com as 
ambulâncias do Samu, sua autonomia, emergências e prioridades de 
atendimento.  Também foi solicitada consulta sobre a liberação de 
verbas, aprovadas na Consulta popular, hipótese em que se faz 
necessário o encaminhamento de projeto. Outrossim, foram objeto de 
discussão o Consorcios privados ou públicos para aquisição de 
medicamentos , assim como, os procedimentos de alta complexidade.         
       03.05 – Palestra do Secretário do Gabinete dos Prefeitos  e 

Relações Federativas, Afonso Mota, se reportando às reivindicações das 
Prefeituras, geralmente voltadas à obras de infra-estrutura, que dependem 
de projetos, licenciamentos, licitações, interferências do Tribunal de Contas, 
liberação ou falta de recursos, elementos estes que  demandam bastante 
tempo e, por vezes, acarretam grandes atrasos. 

03.06 – Palestra do Presidente da CNM. Paulo Ziulkoski,   
comentando os acontecimentos da 16ª.  Marcha a Brasília, em defesa dos 
Municípios, e as repercussões dos assuntos debatidos. Tornou a criticar as 
desonerações, praticadas pelo Governo Federal,  que foram responsáveis pela 
redução do FPM dos Municípios, condenou as renúncias fiscais dos 
Governos Estaduais e pregou mais austeridade em todos os níveis de 
Governo. Sugeriu que os Executivos municipais reduzam os gastos com as 
Secretarias e as Câmaras de Vereadores. Disse também que as emendas 
parlamentares deveriam ser extintas, já que a maior parte não chega ao seu 
destino e afirmou que a luta deve ser pelo aumento do FPM para os 
Municípios.  Ao final, atendendo solicitações dos presentes, concordou em 
comparecer à Região das Missões, em data a ser definida, e proferir uma 
palestra na Sede da AMM para Prefeitos, Secretários Municipais e 
Vereadores. 

04 =- Assuntos Gerais: 
04.01 – O Vice-Prefeito de São Borja, Jefferson Homrich, apresentou  

Proposição,   no sentido de que seja gestionado, através da  Famurs, a 
aplicação da Resolução ANTT 3916, de 18.10.12, que estabeleceu a isenção 
de pagamento de pedágio para os carros oficiais, disposição  esta que não 
vem sendo praticada pelas Praças de Pedágio do Rio Grande do Sul, 
proposição que mereceu aprovação unânime.  
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04.02 – Foi aprovada a indicação do nome do Prefeito de São Luiz 
Gonzaga como representante da AMM junto à Secretaria da Agricultura e 
Agronegócio    

Esgotada a pauta da Ordem dia, O Sr Presidente agradeceu a 
presença de todos, que foram  liberados para cumprirem no dia seguinte 
agenda de trabalho junto às Secretarias e órgãos estaduais. Outrossim,  
como é de praxe ao final das assembleias gerais, realizadas na Capital do 
Estado , o Sr. Presidente convidou os participantes para o jantar de 
confraternização, a ter lugar logo mais, às 19;00 horas, tendo por local o 
Restaurante Estrela Gaúcha, sito na Rua Getúlio Vargas, 1243, jantar este 
que seria oferecido pela Associação dos Municípios das Missões. Ao 
encerrar, o Sr Presidente ainda convocou a próxima assembléia geral 
ordinária para o dia 16 de agosto vindouro, à hora de costume, informando 
que o anfitrião da mesma seria o Município de Rolador, cujo  Representante 
declarou que   desejava que dita assembléia geral fosse realizada no 
Auditório da Sede Própria, na cidade de Cerro Largo, o que foi confirmado. 
Nada mais,  foi declarado o encerramento da sessão, da qual foi lavrada a 
presente ata , que será enviada, por e-mail, a todos os filiados, para fins de 
leitura, análise e oferecimento de emendas, as quais, se houver, serão 
apreciadas na próxima assembléia geral.  


