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 ATA  N. 439/2013 – Assembleia Geral Ordinária, realizada em data 
de 15 de março de 2013, no Clube 3 de Julho, da cidade de Bossoroca, RS. 
 Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2013 (dois mil e 
treze), às 09:30 horas, tendo por local o Clube 3 de Julho, na cidade de 
Bossoroca, RS, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito 
Junaro Rambo Figueiredo, Vice-Presidente da AMM, reuniram-se em 
assembléia geral ordinária os Membros integrantes da Associação dos 
Municípios das Missões, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Vereadores e Secretários Municipais, conforme consta das assinaturas, 
apostas na Lista de Presença, que faz parte integrante desta ata. 
Constituída a Mesa Diretora, foi aberta a sessão, com a saudação do 
Presidente em Exercício, cantado o Hino Nacional e procedida a saudação 
de Boas Vindas pelo Prefeito anfitrião   e pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Juarez da Silva Cantini. A seguir. Foram 
tratados os seguintes assuntos: 
 1 – Discussão e votação da Ata n. 438/2013, enviada previamente e 
por e.mail, a todos os filiados, para fins de leitura e oferecimento de 
emendas. Não tendo sido recebidas quaisquer emendas pela Secretaria e tão 
pouco, não tendo sido apresentada nenhuma emenda no momento da 
Discussão, foi a ata colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
 2 – Discussão e votação do Balancete do mês de Fevereiro de 2013, 
também previamente enviado a todos os filiados, para os devidos fins e cujo 
quadro,  em resumo, é o seguinte: Total do Ativo – R$ 502.372,38, sendo 
R$ 35.802,24 do Circulante, compreendendo o Disponível e o Realizável, e 
R$ 466.570,14 do Ativo Permanente, compreendendo Imóveis, máquinas e 
móveis; Total  do Passivo – R$ 544.047,94, sendo R$ 83.120,95 do Passivo 
Circulante e R$ 460.926,99 do Inexigível (Patrimônio e Reservas); Total 
das Despesas – R$ 198.181,69, sendo R$ 36.878,71 as Administrativas, R$ 
35.307,60 as de Assistência Técnica e R$ 125.890,48 as de Capital; e, 
finalmente,  Total das Receitas – R$ 156.506,13, sendo R$ 108.551,10 das 
Administrativas, R$ 46.758,00 das de Assistência Técnica  e  R$ 1.197,03 
das Receitas de Capital. Feitas a devida apresentação e explicações do 
balancete financeiro e orçamentário pelo “Secretário ad hoc”, Norberto 
Schoffen,  foi o Balancete submetido a votos e aprovado por unanimidade. 
 3 – Palestras: 
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 3.1 – Com a palavra a Vereadora Cledi Viana Cardinal, da Comissão 
de Educação da Câmara Municipal de Bossoroca, falou como Presidente da 
Comissão de Educação e se referiu ao problema das verbas, destinadas à 
educação, que chegam ao Município já defasadas em relação ao convênio 
firmado ou no último dia do ano, quando nada mais pode ser feito. Indagou 
das causas destes acontecimentos e das providências a serem tomadas  para 
que tais coisas não se repitam.  Discorreu aibda sobre um expediente, 
bastante utilizado pela Promotoria, que por qualquer motivo, induz os 
Prefeitos a assinarem um “TAC”, comprometendo-se pessoalmente para o 
cumprimento de certa obrigação do Município.  Apresentou ainda  moção  
de  recomendação aos Srs Prefeitos Municipais no sentido de que se 
abstenham de assinar  tais Termos de Ajustamento de Conduta. Pediu, 
outrossim, que a moção fosse encaminhada a Famurs eis que o assunto 
interessava a todos os Prefeitos do Estado. Em aparte, o Assessor Jurídico, 
Bel. Gladimir Chiele, disse que realmente os Prefeitos não deveriam assinar 
tais TAC porque na realidade e pela forma que o MP os coloca aos Prefeitos 
mão passam de Termos de Adesão, ao invés de Termo de Ajustamento. 
Assim, disse, é preferível deixar que o Município sofra uma ação civil 
pública do que assinar tais Termos, em que o Prefeito assume o compromisso 
da questão para si,   
 3.2 – Palestra de Alexandre Stein do Senai, que discorreu sobre a 
Entidade e seus objetivos  e referiu-se às áreas de atuação na Região e dos 
cursos para trabalhadores, que ministra em parceria com os Municípios. Ao 
final, colocou o SENAI á disposição das Prefeituras Municipais para 
implementar alguma ação.  
 3.3 – Palestra do Dr. Luis Carlos Bolzan, Ouvidor Geral do SUS, 
sobre o órgão que dá acesso à saúde a todas as  Pessoas, atendendo a todos 
os Municípios do País. Disse que o Ministério da Saúde também está 
atendendo os Municípios na questão da saúde da família. Criou PEMAQ, 
que funciona com metas e por esta forma o <unicípio poderá dobrar os 
recursos que já recebe e deste modo amenizar o déficit do Município  para a 
manutenção dos PSFs. Orientou outrossim os presentes para que façam 
adesão no site do Ministério e procurem melhorar as metas do \programa. 
Informou ainda que o Ministério lançou o PROVAB, que pretende fixar os 
médicos nos Municípios do interior, outorgando-lhes certos benefícios, sendo 
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aguardadas novas ações da Presidência da República no intuito de fixar  os 
médicos nos Municípios pequenos. A saúde bucal foi outro tema abordado 
pelo palestrante, dizendo que o Ministério dá incentivos aos Municípios que 
aderirem ao sistema, tais como doação de equipamentos completos para a 
implantação de novas equipes  de saúde bucal., bastando o cadastramento 
no site do Ministério com o pedido de aderir ao sistema.Em aparte, o 
Prefeito do Município de Giruá questionou o palestrante a respeito da 
situação do Hospital de sua cidade, que é referência em reabilitação e 
dobrou os atendimentos, mas que continua recebendo a mesma coisa que 
anteriormente. Em resposta, o Ouvidor orientou que os responsáveis 
procurem o Ministério, comprovando a evolução dos serviços e solicitando o 
aumento de teto. Ao final, o palestrante se referiu ao Decreto N. 
7508/2011, que prevê   a transição para a ajuda mútua, mediante contrato 
entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, para soluções da área  da 
saúde. Agradeceu a oportunidade e se colocou à  disposição. Após, falou o 
Assessor Jurídico  sobre as questões jurídicas da área da saúde, que vem 
envolvendo os Municípios, que acionados por Promotores e Juízes, são 
levados ao cumprimento de ações dispendiosas. Não lhes restando outra 
alternativa a mão ser de discutir no judiciário até que seja definido de quem 
deve cumprir o mandato.           

          3.4 – Com a palavra o Assessor Jurídico, Bel Gladimir Chiele, disse 
que o debate de programa de ações compartilhadas de prevenção de sinistros, 
ocorrido na assembléia anterior da AMM, virou assunto estadual de 
Prefeitos. Cobforme ventilado BA sessão antrior, a CDP, elaborou um 
projeto, já apreciado pelo Ministério Público, Assembleia Legislativa, 
Bombeiros e demais Autoridades. Segundo o palestrante, procedimentos que 
os Municípios podem adotar envolvem ações de médio e longo prazo. O 
Programa possui classificação de cinco tipos de prédios, quais sejam, 
Públicos – Comunitários – privado/Comunitários, privados e privados com 
fins lucrativos. A organização será regida  por membros do Comitê 
Estadual, Coordenador Regional (27 Associações de Municípios), 
Coordenador Municipal e local (1 por prédio), que serão treinados e  
discutirão os procedimentos. O Plano básico contempla principalmente  
extintor, porta, luz e placa. A orientação seria que cada Município 
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padronizasse, através de lei, a execução do programa de 24  meses e 
assumisse a respectiva fiscalização, reajustando as  competentes taxas, 
cuteando os respectivos serviços de vistoria. Ao encerrar, o palestrante 
encareceu a necessidade de os Prefeitos participarem da Reunião, que será 
realizada no dia 18 de abril próximo, às 14:00 horas, na Sede do Ministério  

Público, em Porto Alegre, na qual será debatido o projeto em questão.       
 4- Proposições 
 A seguir, foram  submetidas à apreciação do Plenário e aprovadas as 
seguintes Proposições: 
 4.1 – Proposição da Vereadora Cledi Viana Cardinal, requerendo que 
a AMM e a FAMURS recomendem aos Prefeitos que se abstenham de 
assinar os “TAC’s” , que lhes são submetidos pelo MP.  
 4.2 -  Proposição de autoria do Prefeito Municipal de São Miguel das 
Missões, reivindicando, junto à Caixa Econômica Federal, a instalação  de 
uma Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural na cidade de Santo 
Ângelo, tendo em vista que apenas 05 Agências da CEF são responsáveis 
pelo atendimento de 497 Municípios no Rio Grande do Sul. 
 4.3 – Proposição do Prefeito de São Miguel das Missões, 
comunicando à ANEEL as precárias situações das redes de energia elétrica 
na área do seu Município e de responsabilidade da concessionária “RGE” e     
pedindo providências. 
 4.4 – Proposição, subscrita por Marilene de Fátina Cruz Both do 
Município de Roque Gonzales, pedindo apoio da AMM, junto à UFFS- 
Campus de Cerro Largo, para que a Universidade crie um curso de 
licenciatura com habilitação de Língua Alemã e se implante nesta mesma 
área um curso de aperfeiçoamento de especialização e mestrado, tendo em 
vista que as Escolas da Região tem a língua Alemã em seus currículos e se 
ressentem de  \professores para ministrar este idioma. 
 5- Assuntos Gerais: 
 5.1 – A Representação do Município de Roque Gonzales levantou o 
problema com vista à Resolução N. 936 do TCE, que exige 3 Servidores  
concursados, com dedicação exclusiva, e, no caso de não cumprimento, a 
punição estabelecida seria a não aprovação das contas. Em vista do 
exposto, foram solicitadas gestões junto a Famurs, visando a solução do 
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problema. Advertiu o Assessor Jurídico que a mencionada Resolução era 
inconstitucional. 
 5.2 – Tendo em vista que atualmente várias Empresas estão 
habilitadas,  a serem contratadas pelos Municípios, para a realização dos 
trabalhos do projeto da área ambiental, foi sugerido pelo Condimas, através 
da Diretora do Demagro, que fosse feita licitação para que tal tarefa fosse 
atribuída a apenas uma Empresa, visando unificar o sistema ambiental nos 
diversos Municípios, com o que concordou o Plenário 
 5.3 – Houve Convites ainda para a Festa do Butiá em Giruá e para 
audiência pública em Guarani das Missões.   
poara a realização   Sete de Setembro,    

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente convocou a próxima 
assembléia geral para o dia 26 de abril, na hora de costume, a ser sediada 
pelo Município de Porto Xavier. Na oportunidade, o  Prefeito   do 
Município anfitrião solicitou e, foi deferido, que a próxima assembléia seja 
realizada no Auditório da Sede, em Cerro Largo. Agradecendo a presença de 
todos, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente ata, que será enviada, por e.mail, a todos os Municípios filiados, 
para os devidos fins de leitura e oferecimento de emendas,  a serem 
apreciadas na próxima assembleia geral.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


