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 ATA  N. 431/2012 – Assembleia Geral Ordinária, realizada no 
Municipio de Entre-Ijuis, RS. 
 Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho o ano de 2012 (dois mil e doze), 
às quinze horas, tendo por local as dependências do CTG “ o Grito de Sepé”, na 
cidade de Entre-Ijuís, RS, previamente convocados 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 
Secretários Municipais, tudo conforme consta das assinaturas, apostas no 
registro das presenças. Havendo quorum legal, foi constituída a Mesa 
Diretora, da qual fizeram parte os membros da Diretoria da AMM, o Prefeito 
e o Presidente do Legislativo do Município anfirião e o palestrante convidado, 
Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional de Municípios. 
Apresentado um número artístico por alunos da 7ª. série do ensino 
fundamental, foi dada a palavra ao Prefeito anfitrião, José Paulo Meneghine, 
que saudou os convencionais e autoridades, dando-lhes as Boas Vindas e 
desejando-lhes uma feliz e proveitosa permanência. Ato contínuo, o Sr 
Presidente fez a sua saudação aos presentes e se reportou à pauta da sessão, 
esclarecendo os motivos da antecipação da assembléia, qual seja a agenda do 
palestrante, A seguir, foram tratados os seguintes assuntos: 
 01)- Discussão e votação da Ata n. 430/2012, relativa à assembléia 
geral, realizada na cidade de Cerro Largo, em data de 15 de junho do corrente 
ano, a qual fora enviada, previamente.  a todos os Municípios filiados, para 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Como nenhuma emenda foi 
apresentada, foi a ata submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 
 02) – Discussão e votação do Balancete do mês de Junho de 2012, 
também enviado a todas as Prefeituras, para os devidos fins. Como não 
houvesse nenhuma manifestação  e como nenhum pedido de esclarecimento 
fosse solicitado, foi o Balancete do mês de junho pretérito que, em resumo 
apresenta o quadro abaixo, aprovado por unanimidade: Total do Ativo – R$ 
343.252,83, sendo R$ 268.398,67 do Ativo Circulante e R$ 67.854,16 do 
Ativo Permanente; Total do Passivo – R$ 343.966,57, sendo R$ 6.137,46 do 
Passivo Circulante e R$ 337.829,11 do Passivo Inexigível;  Total das 
Despesas – R$ 309.211,30, sendo R$ 83.035,91 das Despesas 
Administrativas, R$ 147.085,26 das Despesas de Assistência Técnica, e R$ 
79.090,13 -Despesas de Capital;  Total das Receitas – R$ 301.497,56, sendo 
R$ 178.462,28  das  Receitas  Administrativas,  R$ 112.868,00  das  Receitas  
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Vinculadas e R$ 10.167,28 das Receitas de Capital. Como se vê acima, 
verificou-se um déficit de R$ 7.713,74, valor a maior da Despesa sobre a 
Receita do corrente Exercício e, em conseqüência, absorção do mesmo valor nas 
Reservas , resultantes das Sobras dos Exercícios anteriores.  
 03)- Palestras: 
 03.01 – Palestra do Presidente da  CNM, Paulo Ziulkoski,  versando 
sobre os principais problemas que afligem os  Municípios e cuja solução em 
grande parte é da alçada do Governo Federal, tanto do Executivo, como do 
Legislativo, em particular. Salientou que apesar das conquistas obtidas e dos 
avanços verificados, graças às Marchas à Brasília, isto não significa que a 
pauta das reivindicações dos Municípios  tenha se esmorecido. Bem pelo 
contrário, pois a cada ano novas  responsabilidades e atribuições são impostas 
às Prefeituras sem que suas fontes de receita sejam definidas  pelo Executivo 
Federal e pelo Congresso Nacional. Reportou-se então à polêmica estabelecida 
em torno da distribuição dos royalties, do veto do Ex-Presidente Lula não 
apreciado pelo Congresso Nacional e da posição do Senado e da Câmara dos 
Deputados. Referiu-se ainda as perdas de grande parte dos Municípios com o 
Fundeb e as repercussões com a adoção do Piso do Magistério face ao Plano de 
carreira dos Professores, tendo em vista serem os índices de reajuste do Piso 
bem superiores aos do reajuste do Salário Mínimo. Abordou, outrossim, a 
questão do Imposto territorial rural e do ICMS interestadual e concluiu 
reafirmando ser preciso rever o pacto federativo e as fontes de financiamento.        
 04) – Assuntos Gerais: 
 04.01 – A seguir, o Sr Presidente expôs ao Plenário que o novo 
Presidente da Famurs, Prefeito Ary José Vanazzi, conforme Circular, de 09 do 
corrente, suspendeu o contrato de prestação de serviços que a Famurs 
mantinha com a CDP, assunto que será debatido na próxima assembléia geral 
da Famurs, convocada para o dia 24 de julho próximo vindouro, tendo em 
vista que a rescisão do referido contrato requer o pronunciamento da 
assembléia geral, constituída dos Presidentes das Associações de Municípios 
do Estado. 
 04.02 – Outro assunto, abordado pelo Sr Presidente, foi o do Manifesto 
dos Suinocultores no Trevo de São Martinho, previsto para amanhã, dia 20, 
para o qual foi solicitado o apoio das Prefeituras Municipais da Região, 
proporcionando transporte para os Produtores interessados. Segundo 
informações, os Municípios de São Pedro do Butiá, Salvador das Missões e 
Cerro Lago teriam decidido colocar um ônibus à disposição dos seus criadores  
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de suínos  para transportá-los ao local da manifestação. 
 04.03 – O Sr  Presidente ainda informou que no Tribunal de Contas  
deverá ter lugar o julgamento das contas do Governador do Estado, o qual não 
tem cumprido certas disposições legais, especialmente das Contribuições para a 
Saúde   e do Piso do Magistério Público, como é do conhecimento geral, 
quando os Prefeitos terão oportunidade de aferir se os critérios de julgamento 
pelo Tribunal  de Contas serão do mesmo rigor que os adotados no julgamento 
das contas dos Gestores Municipais. 
 Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse usar da 
palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença  de todos, especialmente do   
Presidente da CNM. Paulo Ziulskoski e do Prefeito anfitrião, declarando 
encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada a 
todos os Municípios filiados  para os devidos fins de leitura, análise e 
oferecimento de emendas           
 


