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415/2011 – Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Santo Ângelo, 
RS. 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2011 (dois mil e onze),  às 
09:30 horas, tendo por local o Auditório Iglenho Burtet, sito no Parque de  
Exposições da Fenamilho, na cidade de Santo Angelo, RS, previamente  
convocados e sob a presidência do Prefeito Eduardo Debacco Loureiro, 
reuniram-se em assembléia geral ordinária 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. Constituída a Mesa Diretora e cantado o Hino Nacional, o Sr 
Presidente fez a sua saudação e, na qualidade de anfitrião, deu as Boas 
Vindas aos presentes, tecendo algumas considerações sobre o Município de 
Santo Ângelo, que no dia 22 de março próximo irá completar 138 anos de 
emancipação política, devendo sua  origem às reduções jesuíticas.  Referiu-se 
ainda às atividades desenvolvidas na Associação durante o último exercício, 
fazendo referências às conquistas obtidas, bem assim, às reivindicações ainda 
não atendidas, entre as quais, a construção dos acessos asfálticos às Sedes 
Municipais de vários de nossos Municípios. Acentuou que há  poucos dias 
atrás, em Santa Rosa, o Secretário Beto Albuquerque declarou que a 
realização das referidas obras estava na dependência da liberação de um 
Empréstimo, solicitado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A 
seguir,  fez uso da palavra o Deputado Estadual Adroaldo Loureiro, que 
saudou os presentes e discorreu sobre seus trabalhos na Assembleia Legislativa 
do Estado, onde atua em seu quarto mandato, defendendo os interesses da 
região missioneira. Falou dos novos programas do Governo do Estado e das 
providências que estão sendo tomadas para conseguir os recursos necessários 
para as pavimentações das estradas de acesso aos Municípios que ainda estão 
desprovidos de tal melhoria.  Referiu-se ainda às reivindicações da região, 
tanto na área estadual  como na federal, cuja tramitação vem acompanhando e 
colocou seu Gabinete à disposição dos Prefeitos, independente de cor 
partidária. Ato contínuo, foram tratados os seguintes assuntos, constantes na 
pauta: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 414/2010, relativa à assembléia geral, 
realizada  na  cidade de Giruá, em data de 17 de dezembro de 2010, 
documento este   enviado   a   todos   os   membros,    para   fins  de  análise  e 
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apresentação de emendas. Anunciada a discussão e, como ninguém se  
manifestasse, foi submetida à votação e aprovada por unanimidade de votos e 
sem quaisquer emendas.                                                                                              

 02 – Discussão e votação do Balancete do Mês de Dezembro de 2010, 
enviado previamente a todos os Membros da Associação, para fins de análise, 
inclusive o respectivo balancete orçamentário, que contém a discriminação do 
orçamento anual, os valores realizados e os saldos remanescentes, com os 
respectivos percentuais, sendo os totais do Ativo e Passivo – R$ 156.244,84 e 
R$ 238.278,31 e das Despesas e Receitas – R$ 564.614,11 e 482.680,64, 
respectivamente.  Submetido a votos, foi o balancete aprovado por 
unanimidade. 

 03 – Leitura, discussão e votação do Relatório de Atividades e do 
Balanço Geral do Exercício de 2010, enviados previamente, via e-mail, a todas 
as Municipalidades e, em especial, aos membros do Conselho Fiscal, para fins 
de análise. Com parecer favorável, foi o balanço de 2010, que acusou um 
déficit de R$ 82.033,47,  aprovado por unanimidade. 

 04 – Discussão e votação do Balancete do mês de janeiro de 2011, que 
registra no seu Ativo e Passivo as importâncias totais de R$ 161.271,74 e R$ 
152.111,60, bem como, nas Despesas e Receitas os valores totais de R$ 
44.913,92 e R$ 54.074,06, respectivamente, que foi enviado juntamente com o 
balancete orçamentário a todos os Municípios, via e-mail, para fins de análise, 
sendo aprovado por unanimidade. 

 05 – Discussão e votação do balancete do mês de fevereiro de 2011, que 
registra no Ativo e Passivo os Totais de R$ 190.558,35 e R$ 153.492,42, bem 
como, nas Despesas e Receitas as quantias de 70.860,70 e R$ 107.926,63 e 
que, para os devidos fins, foi enviado previamente e junto com o balancete 
orçamentário a todos os membros da Associação, sendo aprovado por 
unanimidade. 

 06 – Palestras: 

 06.01 – Com a palavra o Presidente do Corede Missões, Maurílio M. 
Tiecke, discorreu sobre as atividades da Entidade e os diversos projetos 
encaminhados  ao  novo  Governo  do  Estado.     Acentuou   a  necessidade  do  
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diagnósticos dos Municípios para a elaboração do planejamento regional, 
sendo importante ainda que cada Município tenha o seu próprio planejamento. 
Falou também da realização de cursos de capacitação, destinados aos 
Servidores Municipais, já no atual semestre e se referiu aos programas  de 
formação de Professores na Uri. Aludiu, outrossim, aos problemas que afligem 
a região, destacando a crescente perda de população em favor de centros 
maiores  ou lugares onde haja maiores possibilidades de emprego. Como lema, 
sugeriu, “caminhar juntos”. 

 06.02 -  Antônio Baltar do Correio do Povo agradeceu o espaço 
concedido e apresentou o projeto “Desenvolvendo o Rio Grande”, Caderno 
Especial que o Correio do Povo pretende lançar no próximo dia 15 de abril. 
Segundo o palestrante. a intenção é apresentar uma radiografia dos 
investimentos necessários nas diversas áreas para desenvolver o Rio Grande do 
Sul   e para tanto serão focados as prioridades apontadas pelas 26 Associações 
de Municípios, sendo reservadas três páginas para cada Associação. 

 06.03 – Dada a palavra à representação do Codeter, abordou os 
problemas dos pequenos agricultores e a conseqüente emigração da população 
para cidades maiores, referindo-se ainda ao projeto do novo Código Florestal e 
a posição da classe no que respeita a reserva legal. Além disso, solicitaram aos 
Prefeitos de que seja decretado ponto facultativo no dia do “Grito da Terra”, 
que é uma mobilização pacífica que visa chamar a atenção para os problemas 
dos agricultores, responsáveis para a produção de alimentos. Na oportunidade, 
o  Prefeito Ernesto Ivo de Lima, se pronunciou favorável à referida solicitação 
para permitir a participação dos funcionários no evento.         

 06.04 – Palestra  de Rosani Maria Lima Stocker da Federação  dos 
Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, convidando os Servidores 
Municipais e Prefeitos para o 7º. Seminário da categoria, a realizar-se em 
Porto Alegre, no dia 06 de maio próximo. Quando, além dos assuntos de 
interesse da classe, como a qualificação e valorização dos Servidores, serão 
debatidos assuntos de alta relevância para os Municípios, como reforma 
tributária, Segurança e Saúde do Servidor e outros. 

 06.05 – O Bel. Gladimir Chieli da CDP discorreu longamente sobre um 
grande problema que os Municípios tem que enfrentar urgentemente, qual seja 
o saneamento.  Disse  que a Corsan é  na  prática  apenas uma  fornecedora  de  
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água a grande número de Municípios e não tem capacidade para investir na  
área de esgotamento e tratamento do esgoto, que requerem grandes  
investimentos. Citou a celeuma levantada em alguns Municípios de maior 
porte com relação aos problemas de água e esgoto, entre os quais, Santa Maria, 
Uruguaiana,  Canoas, Novo Hamburgo e outros, os quais  já há mais tempo 
estão tentando resolver o problema sem a participação  da Corsan, tendo em 
vista que a mesma não tem recursos para tanto. Observou que os Municípios 
tem que enfrentar o problema e tem poucas opções, especialmente os pequenos 
porque o retorno dos investimentos é muito pequeno. Ou o Município 
municipaliza o serviço, cria sua própria empresa ou faz concessão pública ou 
privada.  Seja como for, o assunto do saneamento ainda será objeto de 
discussão, não somente no seio das Associações Municipais, como também da 
Federação.  

 07 – Assuntos Gerais: 

 07.01 – O Prefeito de Porto Xavier comunicou que foi realizada a 
licitação da Empresa que deverá fazer os estudos de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental da ponte binacional sobre o rio Uruguai, ligando Brasil 
e Argentina, sendo que a  localização de tal ponte deverá ser definida através 
esse estudo, disputando a prioridade três  Municípios, quais sejam,  Itaquí, 
Porto Mauá e Porto Xavier. O Prefeito Vilmar Kaiser solicitou o apoio dos 
Municípios das Missões e o acompanhamento da Associação, visando uma 
decisão favorável a Porto Xavier. Disse que a Empresa vencedora da licitação 
terá o prazo de 230 dias para fazer os referidos estudos. 

 07.02 – O Prefeito Vicente Diel de São Luiz Gonzaga se reportou ao 
projeto, que visa reaproveitar o ramal ferroviário e o silo, sediado na cidade, 
para receber cereais, provindos do Paraguai,  da Argentina (Misiones) e da 
nossa região para transportá-los ao Porto de Rio Grande, pedindo apoio para 
tal empreendimento, que virá beneficiar toda a região. 

 07.03 – O Prefeito Mariovane Weis, declarando ter lançado, por 
ocasião da assembléia geral, realizada na cidade de São Borja, em data de 22 
de outubro pretérito, o nome do Prefeito Eduardo Loureiro para concorrer ao 
cargo de Presidente da Famurs, explicou que, devido à circunstâncias alheias à 
sua vontade,  por pressão de companheiros de partido e por julgar que o  
Prefeito Eduardo havia se desinteressado em concorrer, viu-se ele mesmo na  
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contingência de aceitar  tal candidatura. 

 07.04 – Com a palavra o Prefeito Eduardo Loureiro, deu a sua versão 
sobre o caso da candidatura à Presidência da Famurs, dizendo tê-la levado a 
sério desde o dia do seu lançamento pelo colega, tanto assim que passara a 
contatar Prefeitos de sua legenda, tendo em vista  que, no corrente ano, na 
conformidade  do acordo estabelecido entre as diversas legendas. caberá ao 
PDT fazer a indicação do candidato a Presidência da Famurs e terminou, 
lamentando o desacerto ocorrido.      

 8– Eleição de Diretoria e do Conselho Fiscal.          

 Anunciada a eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, o Sr. 
Presidente suspendeu os trabalhos por 10:00 minutos para que os interessados 
inscrevessem suas chapas. Reabertos os trabalhos, foi apresentada apenas uma 
chapa que, submetida a votos, foi aprovada, estando a Diretoria assim       
constituída:  Presidente – Orcelei Dalla Barba, Prefeito de Mato Queimado; 
Vice-Presidente – Ângelo Fabiam Duarte Thomas, Prefeito de Giruá; 1º. 
Secretário – Rosane Grabia, Prefeita de Sete de Setembro; 2º. Secretário- 
Valmir José Thume, Prefeito de São Paulo das Missões; 1º. Tesoureiro – 
Casemiro Warpechowski, Prefeito de Guarani das Missões; 2º. Tesoureiro – 
Floriano Anschau, Prefeito de Pirapó. Para membros titulares do Conselho 
Fiscal foram eleitos os seguintes Prefeitos: Vilmar Kaiser de Porto Xavier, 
Vicente Diel de São Luiz Gonzaga e João Scheeren Haas de Roque Gonzales; 
Para suplentes do Conselho Fical oram eleitos os seguintes Prefeitos: - Ernesto 
Ivo de Lima de Santo Antônio das Missões, Adão Eloi Batista de Rolador e 
Paulo Meneghini de Entre-Ijuis. Proclamado o resultado, foram os eleitos 
empossados em seus respectivos cargos, passando o Prefeito Orcelei Dalla 
Barba a dirigir os trabalhos. Usando a palavra, o ex-Presidente Eduardo 
Loureiro se congratulou com os recém empossados, fazendo votos de uma feliz  
gestão. Fez ainda  referência  à  algumas  conquistas  de  sua  gestão  e 
agradeceu o apoio recebido durante o seu mandato. O Presidente, recém 
empossado, também fez uso da palavra, agradecendo a confiança que seu nome 
e  dos demais companheiros de diretoria mereceram, propondo-se a continuar a 
luta de seus antecessores e não  medir esforços para que os objetivos  sejam 
alcançados.    Franqueada a palavra e como ninguém mais se manifestasse, o 
Sr Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada  a  presente  ata,  
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que,  juntamente com os balancetes financeiro e orçamentário do mês do mês de 
março 2011, serão repassados a todos os Municípios filiados para fins de 
análise e apresentação de emendas, as quais, se houver, serão devidamente 
apreciados na próxima assembléia geral, a se realizar no Município de 
Salvador das Missões, em data de 20 de abril de 2011, às 09:00 horas, em 
local, a ser oportunamente informado e para a qual ficaram todos desde já 
convocados.  
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 ATA  N. 416/2011 – Assembléia Geral, realizada no Município de 
Salvador das Missões, RS. 

 Aos 20 (vinte dias do mês de abril do ano de 2011 (dois mil e onze), às 
09:30 horas, tendo por local as dependências do Clube Progresso da cidade de 
Salvador das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, previamente convocados 
e sob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniram-se em assembléia 
Geral os membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões 
(AMM), representados por Prefeitos, Vice-\Prefeitos, Presidentes de Câmaras 
Municipais, Vereadores e Secretários Municipais, conforme consta das 
assinaturas, apostas no Registro das Presenças. Constituída a Mesa Diretora, 
da qual participaram os membros da Diretoria, o Deputado Estadual Pedro 
Westpfalen, e o Assessor Jurídico Gladimir Chiele, foi executado o Hino 
Nacional pela Banda Municipal do Município smfitrião e apresentado um 
número musical por uma turma de alunos da Sede Municipal, Dada  a palavra 
ao Prefeito anfitrião, este saudou os presentes, dando-lhes as Boas Vindas e 
destacou algumas peculiaridades do seu Município. A seguir, o Sr. Presidente 
fez algumas referências ao Município de Salvador das Missões e à pauta da 
assembléia geral, quando foram tratados os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da ata n. 415/2011, relativa à assembléia geral 
ordinária, realizada na cidade de Santo Angelo, que fora enviada previamente 
a todas as Municipalidades, para fins de leitura,  apreciação e oferecimento de 
emendas, e que, submetida a votos, foi aprovada por unanimidade  e sem 
quaisquer emendas. 

02 – Discussão e votação do balancete do mês de março de 2011, que consigna 
no Ativo e Passivo os totais respectivos de R$ 185.218,68 e R$ 156.053,07, 
bem como,  nas Despesas e Receitas os totais respectivos de R$ 133.208,36 e 
R$ 162.373,07, acusando um superávit no Exercício de R$ 29.165,61, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade, após as explicações do Secretário 
Executivo. 

03–Palestras:                                                                                                   
3.1 – Palestra do Superintendente da Funasa, Gustavo de Mello, abordando a 
questão dos resíduos sólidos, que ultimamente tem sido um grande problema 
para boa parte das Prefeituras Municipais  visto que o assunto envolve           
planejamento   técnico,   treinamento   de   pessoal    e,   por   vezes,   grandes   
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investimentos de  recursos,  elementos que não estão disponíveis na maior parte 
dos Municípios, além de o Governo do Estado também não dispor de recursos 
suficientes para socorrê-los  neste particular. Disse que todos estão conscientes 
do compromisso com o meio ambiente mas, como não há condições para 
equacionar o problema por faltarem os necessários recursos, os Municípios 
passam a sofrer a pressão do Ministério Público  que exige a tomada de 
providências imediatas.   A seguir, falou do recolhimento do lixo e da coleta 
seletiva, referindo-se após aos cursos de treinamento sobre resíduos sólidos e 
aos respectivos custos.  Em aparte, o Prefeito Angelo Fabiam Thomas lembrou 
o Empreendimento, estabelecido na cidade de Giruá, que está entrando em 
operação e está habilitado para tratar os resíduos sólidos dos Municípios da 
região missioneira. Após o palestrante ter atendido diversos questionamentos 
feitos por Prefeitos, ficou definida a realização de um encontro técnico sobre 
saneamento básico ainda no mês de maio, na cidade de Cerro Largo, no qual 
cada Município poderia inscrever um funcionário.  

 03.02 - Palestra do Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, abordando  as questões 
do saneamento básico e da saúde,  que preocupam    os Chefes dos Executivos 
Municipais, problemas que certamente e por um longo período ainda serão 
objeto de discussões. Com referência ao saneamento, disse que a Corsan 
praticamente é apenas uma fornecedora de água e nos poucos Municípios, que 
tem a seu cargo o esgoto, não tem capacidade para investimento, ou seja, só 
faz manutenção, circunstância que levou alguns Municípios a buscarem 
outras alternativas para resolver o problema, qual seja a contratação de 
empresas privadas com experiência no ramo, fato que tem provocado grandes 
polêmicas. Acentuou o palestrante que na verdade se faz necessária a 
elaboração de um plano estadual de saneamento e a definição do papel da 
Corsan para a solução dos problemas na área de saneamento. Outro problema, 
que aflige os Municípios, comentado pelo palestrante foi o da questão da 
política da saúde, seja a responsabilidade dos Governos Federal, Estadual e 
Municipal, assim como, a terceirização da saúde, adotada por vários           
Municípios, referindo ainda a posição do Tribunal de Contas a este respeito, 
do qual se espera  uma decisão ainda no mês de maio. O terceiro assunto da     
palestra  foi o novo Código Florestal, que atualmente  está sendo discutido no 
Congresso Nacional e onde se enfrentam os interesses dos produtores rurais,    
que receiam perder áreas de produção agrícola pelas exigências da reserva legal  
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e da proteção dos cursos de água e os meio-ambientalistas, defensores             
intransigentes do meio ambiente. Pelo que se sabe, o assunto está em discussão 
no Congresso, onde surgiram diversas propostas, entre as quais a que estabelece 
um marco divisório do “status quo” da pequena propriedade rural, na data de 
22 de julho de 2008,  de não ser atingida pelos novos dispositivos, ou seja, 
poderem permanecer ou retornar ao estado em que se encontravam na data 
referida de 2008. Concluída a palestra, houve questionamentos em torno dos 
assuntos tratados, oportunidade em que o Prefeito Vilmar Kaiser relatou que 
foi implantado no Município de Porto Xavier o Samu-Ambulância em 
convênio com o Hospital, que deverá receber R$ 35 mil reais mensais do 
Governo do Estado para os respectivos atendimentos. Entretanto, disse, 
causou espécie o fato de a liberação da ambulância depender de autorização 
centralizada em Porto Alegre, no caso de  um doente do Município, em estado 
grave, necessitando de remoção urgente para tratamento especializado em 
outro Município, isto em razão da demora requerida pelo processamento 
burocrático, o que veio acarretar certa demora, sendo   prejudicial ao doente. 

03.03 -  Com a palavra o Deputado Pedro Westphalen, fez sua saudação aos 
presentes e se reportou aos assuntos que vem sendo  tratados na assembléia 
geral, em especial aos que se referem ao saneamento e à saúde. Ao final de suas 
considerações, se colocou à disposição da Associação e dos Muni8cípio que a 
compõem. 

O4 – Proposições e Assuntos Gerais: 

04.01 – Colocada em discussão e votação a proposta, relativa à participação 
dos Municípios filiados no Caderno Especial do Correio do Povo, denominado 
“Desenvolvendo o Rio Grande”, publicação em que dito jornal irá editar em 
data de 15 de julho próximo, pondo à disposição de cada Associação de 
Municípios três páginas, ao preço de R$ 32.460,00, decidiu o plenário em não 
participar em dito projeto.  

04.02 – Outra proposta, já aprovada em reunião de diretoria, que diz respeito 
à criação de uma página na rede de computadores para a divulgação de ações e 
matérias de interesse dos Municípios e da Associação, foi discutida e 
homologada pela Assembléia Geral. 

04.03 – Os Prefeitos de Garruchos e Porto Xavier foram indicados membros da 
Comissão, incumbida de representar a Associação dos Municípios em reuniões,  
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que versem sobre  as barragens de Garabi e Panambi, cujo impacto ambiental   
será sentido nos Municípios missioneiros limítrofes do rio Uruguai e que agora 
está sendo avaliado. 

04.04 – O Prefeito João Scheeren Haas discorreu sobre o Seminário da 
Alfafa, que será realizado em Roque Gonzales, como parte das 
comemorações  do 45º. Aniversário da emancipação política do 
Município, para cujos atos estendeu o seu convite. 

04.05 – A Administração Municipal de Porto Xavier e as Soberanas da Fena-
Porto, ao ensejo das comemorações dos 45 Anos de emancipação do Município,  
convidaram os presentes para a XV Feira Municipal do Livro. IV Jornada 
Literária e demais atos comemorativos, que serão realizados de 10 a 15 de 
Maio vindouro, conforme programa distribuído. 

04.06 – A Administração Municipal de São Miguel das Missões e as 
Soberanas da Semana do Município convidaram os presentes para 
participarem dos atos comemorativos pelo transcurso de 23 Aniversário da 
emancipação político-administrativa do Município, cuja programação se 
estende de 25 de abril a 1º. de Maio do corrente ano. 

04.07 – Convite formulado pelo Presidente do CRESMA e Coordenador da II 
Conferência Regional de Segurança Alimentar, Diomar Lino Formenton, para 
o evento, que será levado a efeito no dia 09 de junho de 2011, a partir da 
08:00 as 18:00 horas, tendo por local o Centro Municipal de Cultura, na 
cidade de Santo Angelo.  

04.08 – Os Municípios de Caibaté e Sete de Setembro também fizeram os seus 
convites.  

04.09 – Claudete Balbé comunicou que, em reunião paralela, foi eleita a 
seguinte diretoria, que representará a AMM  no COEGEMAS/ Famurs: 
Titular - Ricardo Rogério Jurenick de Giruá; Suplente – Elaine Miranda de 
São Miguel das Missões; 1ª. Secretária – Diana Ceolin de Ubiretama; 2ª. 
Secretária – Juviane Faleiro de Santo Ângelo.    

 Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse se manifestar, 
o Sr Presidente fez os agradecimento  aos participantes da Assembleia Geral, 
aos convidados e palestrantes  e,  em  especial,  ao  Prefeito  anfitrião  e  seus 
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colaboradores, declarando encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente 
ata, que será enviada a todos os Municípios filiados, via e-mail, para os 
devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas também via e-mail, 
as quais, se houver, serão discutidas e votadas na próxima assembíeia, que foi 
convocada para o dia 20 de maio, às 09:00 horas e será sediada pelo Município 
de Roque Gonzales, em local a ser oportunamente comunicado. 
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 ATA  N. 417/2011 – Assembléia Geral, realizada na cidade de Roque 
Gonzales, RS. 

 A0s 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2011, (dois mil e onze), às 
09;30 horas, tendo por local o salão de Festas do Clube XV de Novembro, da 
cidade de roque Gonzales, Estado do Rio Grande do S~l, previamente 
convocados e sob a presidência do Prefeito  Orcelei Dalla Barba, reuniram-se 
em assembléia geral ordinária os membros integrantes da Associação dos 
Municípios das Missões, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Municipais, 
conforme se vê das assinaturas, apostas no registro das presenças. Constituída 
a Mesa Diretora, da qual participaram os membros da Diretoria da AMM, o 
Prefeito anfitrião, João Scheeren Haas e o Presidente da Câmara Municipal de 
Roque Gonzales, além da Prefeita e Vice-Prefeita mirim, oportunidade em que 
foi executado o Hino Nacional e apresentados alguns números de danças do 
folclore gaúcho e sulamericano, por integrantes do CTG Sentinelas da Cascata 
e da invernada mirim. Dada a palavra ao Prefeito anfitrião, o mesmo saudou 
as Autoridades e demais presentes, fazendo referências às Comemorações dos 
45 anos de emancipação político-administrativa do Município, entre os quais, 
o concurso de eleição do Prefeito mirim, do qual participaram todas as Escolas 
do Município, elegendo-se a menina Sabrina Hoffmann, que também fez a sua 
saudação aos presentes. O Prefeito anfitrião, em sua fala,  ainda se referiu aos 
benefícios e problemas  que a construção da barragem do Passo São João 
estavam trazendo ao Município, salientando a redução da área de cultivo 
agrícola, o que deverá ser compensado com mais produtividade e intensificação 
da agroindústria, especialmente a alfafa,  leite,  suinocultura e o setor 
canavieiro, visto que o Município tem sua base econômica principal na 
agricultura. Ao concluir, o Prefeito fez seus agradecimentos aos grupos 
artísticos   do CTG e demais colaboradores que abrilhantaram a instalação da 
assembléia geral, dando as boas vindas aos visitantes e uma feliz permanência 
com proveito nos trabalhos que estão sendo promovidos. Com a palavra o 
Presidente da sessão, deu os parabéns à população e autoridades de Roque 
Gonzales pelo transcurso do Aniversário do Município. Na oportunidade, 
ainda levou ao conhecimento dos convencionais que o Assessor Jurídico, 
Gladimir Chielle não participaria da assembléia geral, porquanto iria           
representar a AMM no Tribunal de Justiça, nesta mesma data.A seguir,     
determinou ao Secretário Executivo para a apresentação da ata da última  
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assembléia geral geral, realizada em Salvador das Missões e do balancete do 
mês de abril, como segue: 

 01 – Discussão e votação da ata n. 416/2011, enviada previamente a 
todos  os  membros  da  Associação,  para  fins  de  análise  e  oferecimento  de 
Emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas.  

.  02 – Discussão e votação do balancete do mês de abril de 2011, 
previamente enviado a todos os filiados, para fins de análise, e cujo conteúdo é 
em resumo o seguinte: Total do Ativo – R$ 192.736,09, sendo de R$ 
187.586,38 o Ativo Circulante e R$ 5.149,71 o Ativo Permanente; Total do 
Passivo – R$ 153.639,14, sendo de R$ 1.214,76 o Passivo Circulante e de R$ 
152.424,38 o Passivo Inexigível, compreendendo o Patrimônio e as Reservas; 
Total de Despesas – R$ 175.821,18, assim discriminadas: Despesas 
Administrativas – R$ 37.906,58,  Despesas de Assistência Técnica – R$ 
81.252,60, Despesas Industriais (Encargos Trabalhistas) – R$ 56.174,00 e 
Despesas de Capital (aquisição de Impressora) – R$ 488,00;  Total das 
Receitas – R$ 214.918,13, assim classificadas: Receitas Administrativas – R$ 
115.418,76, Receitas vinculadas – R$ 95.517,00 e Receitas de Capital 
(Rendimentos Financeiros – 3.982,37. Submetido a votos, foi o balancete 
aprovado por unanimidade. 

 03 – Palestras: 

03.01 -   Palestra de José Renato Scherer, Presidente da Federação dos Clubes 
de Terceira Idade (Fectirges), versando sobre a origem dos Grupos e Clubes de 
Idosos, Associações Municipais dos Grupos e Clubes de 3ª. Idade, estas 
devidamente registradas e com personalidade jurídica e a Federação dos Clubes 
de 3ª. Idade, além dos Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso, a exemplo 
do Conselho do Município de São Paulo das Missões. Referiu os objetivos e 
programas dos Grupos e Clubes de Idosos e abordou a legislação que trata do 
idoso e dos seus direitos e garantias, contidos na Lei 10.742 de 1º. de outubro 
de 2003 e ressaltou as conquistas alcançadas em beneficio do idoso perante as 
três esferas de Poder e da luta que continua, especialmente na área municipal 
que é onde mora o idoso, visando implantar nos currículos das escolas 
conteúdos relativos ao envelhecimento, além de desenvolver projetos 
pedagógicos no mesmo sentido. O palestrante ainda aduziu dados estatísticos 
da região missioneira, que apontam que a média de idosos residentes na região  
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gira em torno de 17% da população para os quais se impõem implantação de 
programas e ações voltadas à terceira idade, viáveis através de parcerias com 
os Municípios. Ao  concluir, o palestrante agradeceu a oportunidade que lhe 
fora dada, fazendo votos que as pessoas de terceira idade tenham cada vez 
mais carinho e respeito da sociedade.        

 03.02 – Palestra de Ederval Martineli sobre a criação dos fundos municipais 
de defesa civil, a serem instalados em todos os Municípios e cuja coordenadoria 
ficará a cargo da Brigada Militar. Segundo o palestrante, a Coordenadoria 
Regional, a que ficarão subordinados as Coordenadorias Municipais das 
Missões, contará com 45 Municípios e vai trabalhar através das duas 
Associações de Municípios. Por sua vez, os membros das Coordenadorias 
Municipais  deverão ter conhecimentos de informática e terão curso de 
qualificação. Preconizou ações preventivas e rápidas, acentuando que em casos 
de calamidade ou outras ocorrências semelhantes, caberá à unidade municipal  
acionar a Coordenadoria Regional. Disse ainda que se pretende, através dessa 
organização, ações mais rápidas e eficientes nos casos de ocorrência de eventos 
que atinjam a população. Concluindo, informou que será repassado material às 
Associações de Municípios, contendo as instruções necessárias para a criação 
das unidades municipais e agradeceu o espaço que lhe fora cedido.. 

03.03 – Palestra de Mário Pereira, representante da Empresa Volare 
Transportes Escolares, que tem unidades em Santa Maria e Ijuí para prestar 
assistência aos Municípios da Região das Missões no que tange aos veículos de 
transporte escolar, fornecidos pelo Grupo Volare. Apresentou o perfil da 
Empresa que representa e os produtos que vende. 

 04 – Proposições e Assuntos Gerais 

 04.01 – A Coordenadora da UERGS de São Luiz Gonzaga solicitou que a 
Associação dos Municípios das Missões indicasse um representante para fazer 
parte do Conselho Consultivo da Universidade, tendo o Plenário da 
Assembléia geral indicado o nome do Prefeito da cidade, Vicente Diel para 
exercer tal função. 

04.02 – O Prefeito Adair José Trott levou ao conhecimento do Plenário que, de 
02 a 05 de junho,  o Município de Cerro Largo irá sediar a “2ª. Expoleite 
Missões”, que é um evento itinerante promovido pela Associação Regional dos 
Produtores de Leite,  compreendendo  Feira  e  Exposição Regional, com vistas  
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à divulgação das potencialidades do agropecuarismo regional. Convidou seus 
Colegas Prefeitos e demais pessoas para virem prestigiar o evento, 
especialmente nos atos da abertura oficial, que terão lugar no dia 03 de junho, 
às 11:00 horas, tendo por local o Parque de Exposições de Cerro Largo.  

04.03 – O Prefeito Casemiro Warpechowski, de Guarani das Missões 
comunicou que o seu Município esta comemorando o seu 52º. Aniversário de 
Emancipação político-administrativa e ao ensejo dos 120 anos da imigração e 
colonização da Colônia Guarany,, deverá realizar sua “10ª. Polfest”, de 26 a 
29 do mês de maio, no Parque Municipal, para a qual estão todos gentilmente 
convidados.  

04.04 - O Prefeito Angelo Fabiam Thomas de Giruá comunicou que no dia  30 
de maio próximo, as 14:00 horas, na rodovia de acesso à cidade de 
Salgado Filho, será levado a efeito uma  reunião da Comissão Especial 
da Assembleia Legislativa, cujo tema  são os Municípios ainda sem 
acesso de pavimentação asfáltica, problema de Senador Salgado Filho, 
além de vários Municípios da Região e de mais de uma centena de 
outros Municípios no Estado. Alvitrou que seria uma grande 
oportunidade para os Municípios, carentes de acesso asfáltico, 
reforçarem suas reivindicações,  convidando a todos para a participação 
nessa mobilização, que contribuirá para o desenvolvimento regional. 

04.05 – Outro assunto levantado pelo Prefeito Angelo Fabiam Thomas foi a 
questão dos exames médicos e perícias dos funcionários públicos, 
cogitando de uma interferência ou terceirização via AMM. A Prefeita 
Rosane Grabia declarou que tem sido comentado a prática da emissão de 
atestados médicos graciosos a empregados ou funcionários, dispensando-
os do trabalho sem necessidade. Entende que tais fatos  teriam que ser 
denunciados perante o Conselho de Medicina ou a Unimed para que 
cessem tais abusos. 

04.06 – O Prefeito de São Nicolau convidou para o 8º. Café de Cambona, que 
faz parte das comemorações do Aniversário do Município, e será 
realizado no próximo dia 29 de maio próximo. 

04.07 – O Prefeito Eduardo Loureiro se referiu a um programa especial que a 
Rádio Gaúcha de Porto Alegre irá desenvolver na cidade de Santo 
Angelo,  no dia 31 de maio próximo,  em que ele e o Detur participarão,           
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solicitando que os demais Municípios também aderissem, contribuindo para a 
maior divulgação da região.  

04.08 – O Prefeito de São Luiz Gonzaga discorreu sobre o movimento pela 
retomada da ferrovia, dentro do projeto, que prevê o aproveitamento do 
silo local, atualmente ocioso, o que permitiria a armazenagem do soja, 
procedente do Paraguai e da vizinha Provincia da Argentina com 
destino ao Porto do Grande, servindo a cidade de São Luiz Gonzga de 
Porto Seco, além de a Ferrovia poder transportar a produção agrícola da 
Região, beneficiando todos os Municípios. 

04.09 – Comunicações da Presidência: Dizendo-se feliz e satisfeito pela 
participação de 16 Prefeitos da Associação na 14ª. Marcha à Brasília, o 
Sr Presidente teceu algumas considerações sobre o evento e as 
peregrinações dos Municípios à Brasília, quais “romeiros da esperança”, 
responsáveis por tantas conquistas. Na oportunidade, transmitiu aos 
presentes o convite para as comemorações dos 35 anos da Famurs, a 
serem celebrados no próximo dia 24 de maio. Igualmente foi feita 
referência ao Edital de convocação da Famurs e reiterado o convite de 
comparecimento à assembléia geral  da Entidade, que deverá ocorrer no 
próximo dia 31 de maio, a partir das 13:30 horas. Ao final, lembrou aos 
presentes que a assembléia geral, que a AMM costuma realizar 
anualmente em Porto Alegre, no corrente ano será realizado nos dias 20 
e 21 de julho, com a participação das Primeiras Damas.         

  Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente convocou a próxima 
assembléia geral para o dia 17 de junho vindouro, a ser sediada pelo 
Município de São Nicolau e  declarou encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada por e-mail a todos os 
Municípios para a devida leitura e análise, facultado o oferecimento de 
emendas via e-mail e, se houver, a serem apreciadas na assembléia geral  
de Junho. 
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  A T A   N. 0418/2011 – Assembleia Geral Ordinária realizada na 
cidade de São Nicolau, RS.colau, RS.colau, RS.colau, RS.    

 Aos 17 (Dezessete) dias do mês de junho do ano de 2011, às 09:30 
horas, tendo por local o Salão Paroquial,  situado à Rua Prof. Nilsa 
Moura, na cidade de São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul, 
previamente convocados e sob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla 
Barba, 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, conforme consta das assinaturas, apostas no 
Registro das Presenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, da 
qual participaram os membros da Diretoria da AMM, o Prefeito 
anfitrião Benoni de Oliveira Dias e o Vereador Emerson Biermann, 
representando a Câmara Municipal de São Nicolau, oportunidade em 
que foram executados os Hinos Nacional e Riograndense, com a 
apresentação de alguns números de danças folclóricas gaúchas, por 
integrantes do CTG local . Dada a palavra ao prefeito anfitrião, o 
mesmo saudou os presentes, dando-lhes as Boas Vindas e desejando-lhes 
uma feliz permanência na cidade, com grande proveito nos trabalhos que 
passariam a ser desenvolvidos. O Sr. Presidente dos Trabalhos, por sua 
vez, também saudou os presentes e agradeceu a bela recepção e o 
tradicional café oferecido. A seguir foram tratados os seguintes 
assuntos: 

01 -    Discussão e votação da Ata n. 417/2011, relativa à assembléia Geral 
Ordinária, realizada no dia 20 de maio pretérito, na cidade de Roque 
Gonzales, a qual fora previamente enviada, via e-mail, a todos os 
Municípios, para fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer 
emendas. 

02 – Discussão e votação do Balancete financeiro do mês de maio de 2011, 
também previamente enviado a todos os Municípios juntamente com o 
balancete orçamentário, para os devidos fins de análise e cujo conteúdo 
é, em resumo, o seguinte, devidamente explicado pelo Secretário 
Executivo, a saber: Total do Ativo – R$ 193.797,00, sendo de R$  
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188.245,59 o Ativo Circulante, compreendendo o disponível  e  o  realizável  e  
de  R$ 5.551,41  o Ativo Permanente, que      representa o investimento 
em móveis e máquinas, estas já devidamente depreciadas; Total do 
Passivo – R$ 153.938,28, sendo de R$ 1.513,90 os compromissos a 
curto prazo e de R$ 152.424,38 o Passivo Inexigível, ou seja, o 
Patrimônio e as Reservas; Total das Despesas – R$ 227.021,31, assim 
classificadas: Despesas Administrativas – R$ 51.245,71, Despesas de 
Assistência Técnica – R$ 104.672,60, Despesas Industriais  (Encargos 
Trabalhistas) –R$ 70.615,00, Despesas de Capital – R$ 488,00; Total 
das Receitas – R$ 266.880,03, sendo R$ 144.275,75 as  Receitas 
Administrativas, R$ 118.077,00 as Receitas Vinculadas e R$ 4.527,28 
as Receitas de Capital. Submetido a votos, foi o balancete do mês de 
maio de 2011 aprovado por unanimidade. 

03 – Palestras: 

03.01 – Pelo Prefeito Angelo Fabiam Thomas foram apresentados os 
dirigentes da Empresa de Laticínios Savitas, com sede em Giruá, os 
quais discorreram sobre o desenvolvimento de sua Empresa e a qualidade 
dos seus produtos, salientando a importância do uso de uma matéria 
prima de primeira qualidade, no caso,  procedente de um único produtor.  

03.02 – Palestra de Flávio Macedo, cuja Consultoria mantém parceria com 
diversas Prefeituras Municipais, entre os quais Livramento, São Gabriel 
e outras, sendo prestadora de serviços, elaborando projetos para 
encaminhamento aos  diversos Ministérios, fazendo o respectivo 
acompanhamento, inclusive na execução das obras e elaboração da 
prestação de contas. Dispôs-se a encaminhar sua proposta às 
Municipalidades para que as mesmas possam avaliar os serviços que se 
propõem a realizar nos Municípios que a resolverem aceitar. 

03.03 -  O Sargento Martinelli, Coordenador da Defesa Civil na Região, se 
referiu à nova estrutura do órgão no Estado, que foi dividido em regiões 
para poder cumprir mais adequadamente suas finalidades, reportando-
se, após, à Campanha do agasalho que se encontra em pleno 
desenvolvimento ou até já tenha sido concluída em alguns Municípios. 
Disse que, segundo se observou, em Municípios pequenos nem sempre se 
consegue arrecadar o suficiente para atender as necessidades locais, pelo  
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        que a Defesa Civil pretende transferir agasalhos de Centros maiores, nos 
quais a arrecadação soe ser maior do que o necessário. Entretanto, 
acentuou, no corrente ano tal sistemática resultou prejudicada já que as 
medidas tomadas aconteceram tardiamente quando a campanha já se 
achava em andamento. Por isso, insistiu que se deve desde logo preparar 
a campanha do agasalho para o próximo ano, reorganizando a 
Coordenação local e a entrosando com a Defesa Civil do Estado. 

03.04 – Com a palavra o Inspetor de Polícia, Edison Lisboa, membro do 
Conselho Estadual de Políticas Públicas anti-drogas, como 
representante dos Conselhos Municipais Anti-drogas, discorreu sobre o 
grande problema das drogas e apresentou a proposição no sentido de que 
sejam criados em todos os Municípios, que ainda não os tem, tais 
Conselhos Municipais   e,  futuramente, também seja  criado o Conselho 
Regional das Missões   e o Fundo Anti-drogas. Na oportunidade o 
palestrante, fez entrega de documentação, contendo instruções para a 
criação dos Conselhos Municipais Anti-drogas, a qual foi repassada a 
Assessoria Jurídica da AMM, a qual orientará os Municípios filiados    
nesta tarefa de organização dos Conselhos Municipais Anti-drogas. 

03.05 – Dada a palavra à Representação da Caixa Econômica Federal, 
respectivamente, Mirian Busato, Gerente Geral, e Betânia Garcia 
Mesquita, Assistente de Sustentação,  abordaram questões que os 
Municípios enfrentam na liberação de recursos federais, canalizados 
pelos diversos Ministérios, através da Caixa Econômica Federal. 
Salientaram que a Entidade procura simplificar ao máximo os 
procedimentos, mas as exigências dos Ministérios são muitas e ainda 
diferentes de um para outro, o que vem trazendo ainda mais 
dificuldades para os Municípios.  Após a exposição das Técnicas da 
Caixa Econômica Federal, vários Prefeitos, entre os quais Casemiro 
Warpehowski, Valmor Thume, Enio Coleto Carvalho e Vilmar Kaiser 
apresentaram problemas de casos concretos de suas Prefeituras, em torno 
dos quais foram tecidos esclarecimentos e elucidadas as dúvidas 
existentes. Ao final, os Prefeitos deixaram claro que estavam satisfeitos 
com o atendimento dos Técnicos da Caixa Econômica, fato que 
solicitaram fosse levado ao conhecimento da Administração,  com o 
pedido de que a Entidade aumente o número de pólos de atendimento 
para agilizar os processos em tramitação.  
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03.06 – Palestra do Bel. Gladimir Chiele da CDP, versando sobre as diversas 
pendências na área do Tribunal de Contas, como as contratações 
temporárias, processos seletivos e terceirizações de serviços, sistemática 
esta adotada  nos programas de saúde de diversos Municípios. Informou 
que no dia 13 de julho próximo terá lugar o julgamento do caso de 
Guaporé, assim como, o  de Vitória das Missões, esperando-se uma 
decisão favorável para os Municípios. Após, se referiu à polêmica 
estabelecida, que envolve alguns Municípios que, não satisfeitos com os 
serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário da CORSAN, 
estão dando tais concessões à Empresas privadas, fato que provocou 
ações judiciais.   Referiu ainda que existe uma tendência no atual 
Governo, inclusive em certos setores do Legislativo, que pretende 
proteger a Corsan, via legislação, alegando que os referidos serviços 
somente poderiam ser realizados por Empresas Públicas. Entretanto, 
sustentou o palestrante que, caso se concretize tal fato e se aprove o 
projeto em tramitação na Assembléia Legislativa, constituirá uma 
intromissão na administração dos Municípios, ferindo a autonomia 
municipal e como tal o referido projeto é inconstitucional, embora a 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa tenha 
aprovado a mencionada proposta. Ante tal situação, propôs o 
palestrante o agendamento de uma audiência na Assembleia 
Legislativa, por ocasião da próxima assembléia geral da Associação, que 
será realizada no próximo mês de julho, em Porto Alegre, com o que 
convieram os presentes.   

  04 – Assuntos Gerais: Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente fez as 
seguintes comunicações: 01) -Tendo em vista o problema surgido na 
ponte sobre o rio Ijui, que liga Entre-Ijuis a Santo Angelo, a AMM 
tomou as providências cabíveis junto à Diretoria do DAER no sentido 
da pronta recuperação da mesma a fim de que o trânsito não sofra 
solução de continuidade e venha prejudicar os Municípios, situados à 
direita do referido rio. 02)- A Universidade Regional Integrada (URI), 
Campus de Santo Ângelo, se colocou à disposição da Associação e dos 
seus Municípios filiados em serviços de consultoria de projetos que 
possam  ajudar no desenvolvimento. 03)- Reiteração do convite para que 
todos os Municípios venham participar do Congresso 
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         da Famurs, na próxima semana, e em especial da posse da nova 
Diretoria, de que fazem         parte, entre outros, o Prefeito Mariovane 
Weis de São Borja, como Presidente e o Prefeito Adair Trott, como um 
dos Vice-Presidentes. 03)- Convocação da próxima assembleia geral, a se 
realizar na Capital do Estado, com abertura às 13:30 horas do dia 20 de 
julho com prosseguimento no dia 21, com pauta a ser confirmada 
oportunamente e que prevê a participação do Governador do Estado e 
de membros do Secretariado Estadual, além de membros de Órgãos 
Técnicos e do Presidente da CNM,, aos quais já foram expedidos os 
respectivos convites. Na mesma data ainda está prevista reunião 
paralela das 1ª.s Damas e Assistentes Sociais dos Municípios, assim 
como, um jantar na noite de 20 de julho. Após, como ninguém mais 
quisesse fazer uso da palavra, o Sr Presidente declarou encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada a presente ata, a qual será enviada a todos os 
membros da Associação, via e-mail, juntamente com o balancete do mês 
de junho de 2011, para os fins de leitura, análise e oferecimento de 
emendas, a serem apresentadas, pelo mesmo meio, à Secretaria 
Executiva da  AMM e , se houver, discutidas e votadas na próxima 
assembléia geral.  

.    
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    ATA  N. 0419 ATA  N. 0419 ATA  N. 0419 ATA  N. 0419 ––––    AssembleiAssembleiAssembleiAssembleia Geral Ordinária, realizada na Capital do a Geral Ordinária, realizada na Capital do a Geral Ordinária, realizada na Capital do a Geral Ordinária, realizada na Capital do 
Estado, em data de 20 e 21 de julho de 2011.                              Estado, em data de 20 e 21 de julho de 2011.                              Estado, em data de 20 e 21 de julho de 2011.                              Estado, em data de 20 e 21 de julho de 2011.                                  

                                    Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às 
17:00 horas17:00 horas17:00 horas17:00 horas, tendo por local a Sala da Diretoria da Famu, tendo por local a Sala da Diretoria da Famu, tendo por local a Sala da Diretoria da Famu, tendo por local a Sala da Diretoria da Famurs, sita à Rua rs, sita à Rua rs, sita à Rua rs, sita à Rua 
Marcílio Dias, 574, na cidade de Porto Alegre, RS, Marcílio Dias, 574, na cidade de Porto Alegre, RS, Marcílio Dias, 574, na cidade de Porto Alegre, RS, Marcílio Dias, 574, na cidade de Porto Alegre, RS, previamente convocados e previamente convocados e previamente convocados e previamente convocados e 
sob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramsob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramsob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramsob a presidência do Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniram----se em assembléia se em assembléia se em assembléia se em assembléia 
geral ordinária os membros integrantes da Associação dos Municipios das geral ordinária os membros integrantes da Associação dos Municipios das geral ordinária os membros integrantes da Associação dos Municipios das geral ordinária os membros integrantes da Associação dos Municipios das 
Missões (AMM), rMissões (AMM), rMissões (AMM), rMissões (AMM), representados por Prefeitos, Viceepresentados por Prefeitos, Viceepresentados por Prefeitos, Viceepresentados por Prefeitos, Vice----Prefeitos, Presidentes de Prefeitos, Presidentes de Prefeitos, Presidentes de Prefeitos, Presidentes de 
Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários MMMMunicipais, conforme consta unicipais, conforme consta unicipais, conforme consta unicipais, conforme consta 
das assinaturas, apostas no Registro das Presençasdas assinaturas, apostas no Registro das Presençasdas assinaturas, apostas no Registro das Presençasdas assinaturas, apostas no Registro das Presenças. Constituída a Mesa . Constituída a Mesa . Constituída a Mesa . Constituída a Mesa 
Diretora, da qual participaram os membros da ComissãoDiretora, da qual participaram os membros da ComissãoDiretora, da qual participaram os membros da ComissãoDiretora, da qual participaram os membros da Comissão    Executiva e. na Executiva e. na Executiva e. na Executiva e. na 
medida de seu comparecmedida de seu comparecmedida de seu comparecmedida de seu compareciiiimento,mento,mento,mento,    Secretários de Estado e outras Autoridades Secretários de Estado e outras Autoridades Secretários de Estado e outras Autoridades Secretários de Estado e outras Autoridades 
convidadas. convidadas. convidadas. convidadas.     

                        Instalados os trabalhos, o Sr Presidente saudou os presentes e, em Instalados os trabalhos, o Sr Presidente saudou os presentes e, em Instalados os trabalhos, o Sr Presidente saudou os presentes e, em Instalados os trabalhos, o Sr Presidente saudou os presentes e, em 
especial, as Autoridades presentes, especial, as Autoridades presentes, especial, as Autoridades presentes, especial, as Autoridades presentes,     fez um agradecimento à Famurs e sua fez um agradecimento à Famurs e sua fez um agradecimento à Famurs e sua fez um agradecimento à Famurs e sua 
DiretorDiretorDiretorDiretorias que há muitos anos vem disponibilizando  Auditório e Salas para a ias que há muitos anos vem disponibilizando  Auditório e Salas para a ias que há muitos anos vem disponibilizando  Auditório e Salas para a ias que há muitos anos vem disponibilizando  Auditório e Salas para a 
realização de assembléias e reuniões da Associação dos Municípios das realização de assembléias e reuniões da Associação dos Municípios das realização de assembléias e reuniões da Associação dos Municípios das realização de assembléias e reuniões da Associação dos Municípios das 
Missões, que acontecem anualmente e já são tradicionais e desta vezMissões, que acontecem anualmente e já são tradicionais e desta vezMissões, que acontecem anualmente e já são tradicionais e desta vezMissões, que acontecem anualmente e já são tradicionais e desta vez,  em ,  em ,  em ,  em 
reunião paralela, congregam as Primeiras Dareunião paralela, congregam as Primeiras Dareunião paralela, congregam as Primeiras Dareunião paralela, congregam as Primeiras Damas e as Secretárias Municipais mas e as Secretárias Municipais mas e as Secretárias Municipais mas e as Secretárias Municipais 
de Assistência Social dos Municípios Missioneirosde Assistência Social dos Municípios Missioneirosde Assistência Social dos Municípios Missioneirosde Assistência Social dos Municípios Missioneiros,,,,    com uma programação que com uma programação que com uma programação que com uma programação que 
visa um entrosamento maior visa um entrosamento maior visa um entrosamento maior visa um entrosamento maior com as ações do Governo do Estado. O Sr com as ações do Governo do Estado. O Sr com as ações do Governo do Estado. O Sr com as ações do Governo do Estado. O Sr 
Presidente ainda se reportou Presidente ainda se reportou Presidente ainda se reportou Presidente ainda se reportou         aos acontecimentos no aos acontecimentos no aos acontecimentos no aos acontecimentos no Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, 
horas anthoras anthoras anthoras antes dessa assembleia, em que teve lugar o julgamento do processo do es dessa assembleia, em que teve lugar o julgamento do processo do es dessa assembleia, em que teve lugar o julgamento do processo do es dessa assembleia, em que teve lugar o julgamento do processo do 
Município de Vitória das Missões, assistido pela maioria dos presentesMunicípio de Vitória das Missões, assistido pela maioria dos presentesMunicípio de Vitória das Missões, assistido pela maioria dos presentesMunicípio de Vitória das Missões, assistido pela maioria dos presentes    e cujo e cujo e cujo e cujo 
desfecho que, interessava a todos Prefeitos, foi considerado satisfatóriodesfecho que, interessava a todos Prefeitos, foi considerado satisfatóriodesfecho que, interessava a todos Prefeitos, foi considerado satisfatóriodesfecho que, interessava a todos Prefeitos, foi considerado satisfatório, dando , dando , dando , dando 
uma linha de conduta a ser seguma linha de conduta a ser seguma linha de conduta a ser seguma linha de conduta a ser seguida pelo movimento municipalistauida pelo movimento municipalistauida pelo movimento municipalistauida pelo movimento municipalista....    

    A seguir, foram tratados os seguintes assuntos:A seguir, foram tratados os seguintes assuntos:A seguir, foram tratados os seguintes assuntos:A seguir, foram tratados os seguintes assuntos:    

    01 01 01 01 ––––    Discussão e votação da Ata n. Discussão e votação da Ata n. Discussão e votação da Ata n. Discussão e votação da Ata n. 0418/2011, relativa à assembléia 0418/2011, relativa à assembléia 0418/2011, relativa à assembléia 0418/2011, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada no dia 17 de junho pretérito, na cidade de São geral ordinária, realizada no dia 17 de junho pretérito, na cidade de São geral ordinária, realizada no dia 17 de junho pretérito, na cidade de São geral ordinária, realizada no dia 17 de junho pretérito, na cidade de São 
Nicolau, ata esta  enviada prNicolau, ata esta  enviada prNicolau, ata esta  enviada prNicolau, ata esta  enviada previamente a todos os Municípios,eviamente a todos os Municípios,eviamente a todos os Municípios,eviamente a todos os Municípios,    juntamente juntamente juntamente juntamente 
com os balancetes financeiro e orçamentcom os balancetes financeiro e orçamentcom os balancetes financeiro e orçamentcom os balancetes financeiro e orçamentárárárárío do mês de junho último,ío do mês de junho último,ío do mês de junho último,ío do mês de junho último,    para fins para fins para fins para fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendasde leitura, análise e oferecimento de emendasde leitura, análise e oferecimento de emendasde leitura, análise e oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentado . Não tendo sido apresentado . Não tendo sido apresentado . Não tendo sido apresentado 
nenhuma emenda ou qualquer outra manifestação a respeito, fonenhuma emenda ou qualquer outra manifestação a respeito, fonenhuma emenda ou qualquer outra manifestação a respeito, fonenhuma emenda ou qualquer outra manifestação a respeito, foi a ata i a ata i a ata i a ata 
submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade.submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade.submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade.submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade.    
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    02 02 02 02 ––––    Discussão e votação do balancete do mês de Junho de 2011, Discussão e votação do balancete do mês de Junho de 2011, Discussão e votação do balancete do mês de Junho de 2011, Discussão e votação do balancete do mês de Junho de 2011,     
também previamente enviado a todos os membros, juntamente com a ata n. também previamente enviado a todos os membros, juntamente com a ata n. também previamente enviado a todos os membros, juntamente com a ata n. também previamente enviado a todos os membros, juntamente com a ata n. 
0418/20110418/20110418/20110418/2011, para fins de leitura, análise, para fins de leitura, análise, para fins de leitura, análise, para fins de leitura, análise        e que, em resumo,e que, em resumo,e que, em resumo,e que, em resumo,    apresenta o apresenta o apresenta o apresenta o 
seguinte quadro: seguinte quadro: seguinte quadro: seguinte quadro: ----    Total do Ativo Total do Ativo Total do Ativo Total do Ativo ––––    R$ 201.068,66, sendo R$ 194.034,99 no R$ 201.068,66, sendo R$ 194.034,99 no R$ 201.068,66, sendo R$ 194.034,99 no R$ 201.068,66, sendo R$ 194.034,99 no 
Ativo Circulante (Disponível e Realizável) e R$ 7.o33,67Ativo Circulante (Disponível e Realizável) e R$ 7.o33,67Ativo Circulante (Disponível e Realizável) e R$ 7.o33,67Ativo Circulante (Disponível e Realizável) e R$ 7.o33,67    no Ativo no Ativo no Ativo no Ativo 
Permanente ( Móveis e Máquinas devidamente depreciadas); Total do Passivo Permanente ( Móveis e Máquinas devidamente depreciadas); Total do Passivo Permanente ( Móveis e Máquinas devidamente depreciadas); Total do Passivo Permanente ( Móveis e Máquinas devidamente depreciadas); Total do Passivo 
––––    R$ 155.968,94, sendo R$ 1.9R$ 155.968,94, sendo R$ 1.9R$ 155.968,94, sendo R$ 1.9R$ 155.968,94, sendo R$ 1.964,56 no Passivo Circulante (Dívidas a curto 64,56 no Passivo Circulante (Dívidas a curto 64,56 no Passivo Circulante (Dívidas a curto 64,56 no Passivo Circulante (Dívidas a curto 
prazo) e R$ 154.004,38 do Passivo Inexigível (Paprazo) e R$ 154.004,38 do Passivo Inexigível (Paprazo) e R$ 154.004,38 do Passivo Inexigível (Paprazo) e R$ 154.004,38 do Passivo Inexigível (Pattttrimônio e Reservas);rimônio e Reservas);rimônio e Reservas);rimônio e Reservas);    Total Total Total Total 
das Despesas das Despesas das Despesas das Despesas ––––    R$ 276.504,40, sendo R$ 64.445,20 das Despesas R$ 276.504,40, sendo R$ 64.445,20 das Despesas R$ 276.504,40, sendo R$ 64.445,20 das Despesas R$ 276.504,40, sendo R$ 64.445,20 das Despesas 
Administrativas, R$ 124.935,20 das Despesas de Assistência Técnica, R$ Administrativas, R$ 124.935,20 das Despesas de Assistência Técnica, R$ Administrativas, R$ 124.935,20 das Despesas de Assistência Técnica, R$ Administrativas, R$ 124.935,20 das Despesas de Assistência Técnica, R$ 
85858585.056,00 das Despesas .056,00 das Despesas .056,00 das Despesas .056,00 das Despesas IIIIndustriais (Encargos Trabalhistas) r R$ 2.068,00 ndustriais (Encargos Trabalhistas) r R$ 2.068,00 ndustriais (Encargos Trabalhistas) r R$ 2.068,00 ndustriais (Encargos Trabalhistas) r R$ 2.068,00 
das Despesas de Capital; Total das Receitas das Despesas de Capital; Total das Receitas das Despesas de Capital; Total das Receitas das Despesas de Capital; Total das Receitas ––––    R$ R$ R$ R$ 321.604,12, sendo R$ 321.604,12, sendo R$ 321.604,12, sendo R$ 321.604,12, sendo R$ 
173.132,74 das Receitas Administrativas, R$ 140.637,00 das Receitas 173.132,74 das Receitas Administrativas, R$ 140.637,00 das Receitas 173.132,74 das Receitas Administrativas, R$ 140.637,00 das Receitas 173.132,74 das Receitas Administrativas, R$ 140.637,00 das Receitas 
Vinculadas e R$ 7.834,38 das Receitas de CapitaVinculadas e R$ 7.834,38 das Receitas de CapitaVinculadas e R$ 7.834,38 das Receitas de CapitaVinculadas e R$ 7.834,38 das Receitas de Capital. Dadas as explicações l. Dadas as explicações l. Dadas as explicações l. Dadas as explicações 
cabíveis pelo Secretário Executivo e como ninguém tivesse questionamentos a cabíveis pelo Secretário Executivo e como ninguém tivesse questionamentos a cabíveis pelo Secretário Executivo e como ninguém tivesse questionamentos a cabíveis pelo Secretário Executivo e como ninguém tivesse questionamentos a 
fazer a respeito do balancete, foi o mesmo submetido à votação e aprovado por fazer a respeito do balancete, foi o mesmo submetido à votação e aprovado por fazer a respeito do balancete, foi o mesmo submetido à votação e aprovado por fazer a respeito do balancete, foi o mesmo submetido à votação e aprovado por 
unanimidade.unanimidade.unanimidade.unanimidade.    

    03 03 03 03 ––––    Palestras: A seguir, foi aberto espaço para que, sucessivamPalestras: A seguir, foi aberto espaço para que, sucessivamPalestras: A seguir, foi aberto espaço para que, sucessivamPalestras: A seguir, foi aberto espaço para que, sucessivamenteenteenteente    e e e e 
nos horários reservados,nos horários reservados,nos horários reservados,nos horários reservados,    as Autoridades convidadasas Autoridades convidadasas Autoridades convidadasas Autoridades convidadas    pudessem se pronunciar pudessem se pronunciar pudessem se pronunciar pudessem se pronunciar 
e/ou expor suas ações, como segue:e/ou expor suas ações, como segue:e/ou expor suas ações, como segue:e/ou expor suas ações, como segue:    

        ––––    Maria Elena Maria Elena Maria Elena Maria Elena Estrasulas representou o Governador do Estado na Estrasulas representou o Governador do Estado na Estrasulas representou o Governador do Estado na Estrasulas representou o Governador do Estado na 
abertura da assembleia abertura da assembleia abertura da assembleia abertura da assembleia     geralgeralgeralgeral, cumprimentando os presentes e desejando lhes, cumprimentando os presentes e desejando lhes, cumprimentando os presentes e desejando lhes, cumprimentando os presentes e desejando lhes    
sucesso nos trabalhos.sucesso nos trabalhos.sucesso nos trabalhos.sucesso nos trabalhos.    

    ----    Adriano Reinheimer, Diretor de InfraAdriano Reinheimer, Diretor de InfraAdriano Reinheimer, Diretor de InfraAdriano Reinheimer, Diretor de Infra----estrutura do DAER, estrutura do DAER, estrutura do DAER, estrutura do DAER, 
apresentou um panorama geral da situação precária em que se encontram apresentou um panorama geral da situação precária em que se encontram apresentou um panorama geral da situação precária em que se encontram apresentou um panorama geral da situação precária em que se encontram 
váriasváriasváriasvárias    rodovias estaduais rodovias estaduais rodovias estaduais rodovias estaduais e, após, passou a discutir as de maior interesse dos e, após, passou a discutir as de maior interesse dos e, após, passou a discutir as de maior interesse dos e, após, passou a discutir as de maior interesse dos 
Prefeitos da Região das Prefeitos da Região das Prefeitos da Região das Prefeitos da Região das Missões, citando as dificuldades e as pendências, Missões, citando as dificuldades e as pendências, Missões, citando as dificuldades e as pendências, Missões, citando as dificuldades e as pendências, 
como o trecho “Santo Angelo/Catuípe”, “Porto Lucena/Porto Xavier”, “BRcomo o trecho “Santo Angelo/Catuípe”, “Porto Lucena/Porto Xavier”, “BRcomo o trecho “Santo Angelo/Catuípe”, “Porto Lucena/Porto Xavier”, “BRcomo o trecho “Santo Angelo/Catuípe”, “Porto Lucena/Porto Xavier”, “BR----
392 a Cândido Godoi”392 a Cândido Godoi”392 a Cândido Godoi”392 a Cândido Godoi”. Também foram objeto de questionamentos e explicações . Também foram objeto de questionamentos e explicações . Também foram objeto de questionamentos e explicações . Também foram objeto de questionamentos e explicações 
os acessos asfálticos às Sedes Municipais, como “Garruchosos acessos asfálticos às Sedes Municipais, como “Garruchosos acessos asfálticos às Sedes Municipais, como “Garruchosos acessos asfálticos às Sedes Municipais, como “Garruchos    aaaa    BRBRBRBR----285285285285””””,,,,    que é que é que é que é 
o de maior extensão, “Giruá a Salgado Filho” , onde há poucos dias foi o de maior extensão, “Giruá a Salgado Filho” , onde há poucos dias foi o de maior extensão, “Giruá a Salgado Filho” , onde há poucos dias foi o de maior extensão, “Giruá a Salgado Filho” , onde há poucos dias foi 
realizada uma audiência públicarealizada uma audiência públicarealizada uma audiência públicarealizada uma audiência pública, “Pirapó e Ubiretana a BR, “Pirapó e Ubiretana a BR, “Pirapó e Ubiretana a BR, “Pirapó e Ubiretana a BR----392”, que são 392”, que são 392”, que são 392”, que são 
trechos de pequena extensãotrechos de pequena extensãotrechos de pequena extensãotrechos de pequena extensão    mas todos eles dependendo do financiamento domas todos eles dependendo do financiamento domas todos eles dependendo do financiamento domas todos eles dependendo do financiamento do    
BNDESBNDESBNDESBNDES, solicitado pelo , solicitado pelo , solicitado pelo , solicitado pelo Governo do EstadoGoverno do EstadoGoverno do EstadoGoverno do Estado. Além da construção das novas . Além da construção das novas . Além da construção das novas . Além da construção das novas 
rodovias, afirmou que havia o problema da restauração de estradas antigas, rodovias, afirmou que havia o problema da restauração de estradas antigas, rodovias, afirmou que havia o problema da restauração de estradas antigas, rodovias, afirmou que havia o problema da restauração de estradas antigas,     



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

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

 75 

como como como como a de “a de “a de “a de “São Luiz Gonzaga/Roque Gonzales a São Paulo das MissõesSão Luiz Gonzaga/Roque Gonzales a São Paulo das MissõesSão Luiz Gonzaga/Roque Gonzales a São Paulo das MissõesSão Luiz Gonzaga/Roque Gonzales a São Paulo das Missões””””, que , que , que , que 
estava necessitando de restauração completa.estava necessitando de restauração completa.estava necessitando de restauração completa.estava necessitando de restauração completa.            

    ----Concluída Concluída Concluída Concluída a explanação do Diretor a explanação do Diretor a explanação do Diretor a explanação do Diretor do DAER, foi a vez do Secretário do DAER, foi a vez do Secretário do DAER, foi a vez do Secretário do DAER, foi a vez do Secretário 
Estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frisson, que discorreu sobre Estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frisson, que discorreu sobre Estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frisson, que discorreu sobre Estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frisson, que discorreu sobre 
ações de sua pasta e alertou que muitas das demandas dos ações de sua pasta e alertou que muitas das demandas dos ações de sua pasta e alertou que muitas das demandas dos ações de sua pasta e alertou que muitas das demandas dos Municípios passam Municípios passam Municípios passam Municípios passam 
pela consulta popular, que está em vias de acontecerpela consulta popular, que está em vias de acontecerpela consulta popular, que está em vias de acontecerpela consulta popular, que está em vias de acontecer, e para a qual é , e para a qual é , e para a qual é , e para a qual é 
importante as Prefeiturasimportante as Prefeiturasimportante as Prefeiturasimportante as Prefeituras    dispensarem sua atenção. dispensarem sua atenção. dispensarem sua atenção. dispensarem sua atenção. De outra parte, também De outra parte, também De outra parte, também De outra parte, também 
achou importante a articulação de ações junto ao Governo Federal para a achou importante a articulação de ações junto ao Governo Federal para a achou importante a articulação de ações junto ao Governo Federal para a achou importante a articulação de ações junto ao Governo Federal para a 
obtenção de recursos que, conjugados com os recursos do próprio Município, obtenção de recursos que, conjugados com os recursos do próprio Município, obtenção de recursos que, conjugados com os recursos do próprio Município, obtenção de recursos que, conjugados com os recursos do próprio Município, 
poderiam permitirpoderiam permitirpoderiam permitirpoderiam permitir    a realização de obras em benefício da população local.a realização de obras em benefício da população local.a realização de obras em benefício da população local.a realização de obras em benefício da população local.    
ReferiuReferiuReferiuReferiu----se ao programa “Minha Casa minha Vse ao programa “Minha Casa minha Vse ao programa “Minha Casa minha Vse ao programa “Minha Casa minha Viiiida”da”da”da”    , dos problemas das áreas , dos problemas das áreas , dos problemas das áreas , dos problemas das áreas 
de risco e do aproveitamento das áreas públicas ociosas e salientde risco e do aproveitamento das áreas públicas ociosas e salientde risco e do aproveitamento das áreas públicas ociosas e salientde risco e do aproveitamento das áreas públicas ociosas e salientandoandoandoando    a a a a 
necesnecesnecesnecesssssidade de ser criada a cabível estrutura, ou seja,idade de ser criada a cabível estrutura, ou seja,idade de ser criada a cabível estrutura, ou seja,idade de ser criada a cabível estrutura, ou seja,    a Secretaria Municipal a Secretaria Municipal a Secretaria Municipal a Secretaria Municipal 
de Habitação.de Habitação.de Habitação.de Habitação.        No segundo momento de sua palestra, o Secretário discorreu No segundo momento de sua palestra, o Secretário discorreu No segundo momento de sua palestra, o Secretário discorreu No segundo momento de sua palestra, o Secretário discorreu 
sobre a questão do saneamento, que estaria a cargo da CORSAN, a qual sobre a questão do saneamento, que estaria a cargo da CORSAN, a qual sobre a questão do saneamento, que estaria a cargo da CORSAN, a qual sobre a questão do saneamento, que estaria a cargo da CORSAN, a qual 
atualmente estaria preocupada com a renovação dos contratosatualmente estaria preocupada com a renovação dos contratosatualmente estaria preocupada com a renovação dos contratosatualmente estaria preocupada com a renovação dos contratos, que estavam , que estavam , que estavam , que estavam 
vencendo, e com vencendo, e com vencendo, e com vencendo, e com os Planos de saneamento dos Municípios pequenos, com os Planos de saneamento dos Municípios pequenos, com os Planos de saneamento dos Municípios pequenos, com os Planos de saneamento dos Municípios pequenos, com 
menores condições técnicas. menores condições técnicas. menores condições técnicas. menores condições técnicas. Levantada a questão do arrombamento de Levantada a questão do arrombamento de Levantada a questão do arrombamento de Levantada a questão do arrombamento de 
calçadas e ruas para a substituição de redes e a sua precária e demorada calçadas e ruas para a substituição de redes e a sua precária e demorada calçadas e ruas para a substituição de redes e a sua precária e demorada calçadas e ruas para a substituição de redes e a sua precária e demorada 
reconstituição, reclamada pelas Prefeituras, ensejoureconstituição, reclamada pelas Prefeituras, ensejoureconstituição, reclamada pelas Prefeituras, ensejoureconstituição, reclamada pelas Prefeituras, ensejou    a propostaa propostaa propostaa proposta    de que a de que a de que a de que a 
Corsan, em vez de contratar uma Empresa para fazer tal serviço de Corsan, em vez de contratar uma Empresa para fazer tal serviço de Corsan, em vez de contratar uma Empresa para fazer tal serviço de Corsan, em vez de contratar uma Empresa para fazer tal serviço de 
repavimentação, pagasse a Prefeitura pelo estrago feito e esta faria o repavimentação, pagasse a Prefeitura pelo estrago feito e esta faria o repavimentação, pagasse a Prefeitura pelo estrago feito e esta faria o repavimentação, pagasse a Prefeitura pelo estrago feito e esta faria o 
necessário consertonecessário consertonecessário consertonecessário conserto, bem a seu contento. , bem a seu contento. , bem a seu contento. , bem a seu contento.     Outro questionamento foi com Outro questionamento foi com Outro questionamento foi com Outro questionamento foi com 
relaçãorelaçãorelaçãorelação        à reforma de casa, situação eà reforma de casa, situação eà reforma de casa, situação eà reforma de casa, situação em que se tornaria mais fácil  derrubar a m que se tornaria mais fácil  derrubar a m que se tornaria mais fácil  derrubar a m que se tornaria mais fácil  derrubar a 
casa e construir uma novacasa e construir uma novacasa e construir uma novacasa e construir uma nova    em seu lugar.em seu lugar.em seu lugar.em seu lugar.    O Secretário deu algumas explicações O Secretário deu algumas explicações O Secretário deu algumas explicações O Secretário deu algumas explicações 
e informou que, em breve o programa sofreria algumas alterações.e informou que, em breve o programa sofreria algumas alterações.e informou que, em breve o programa sofreria algumas alterações.e informou que, em breve o programa sofreria algumas alterações.                                    

    ----    Com a palavra o Presidente da Famurs, Mariovane WeisCom a palavra o Presidente da Famurs, Mariovane WeisCom a palavra o Presidente da Famurs, Mariovane WeisCom a palavra o Presidente da Famurs, Mariovane Weis, após sau, após sau, após sau, após saudar  dar  dar  dar  
os presentes, se congratulou com a Associação dos Municípios das Missões os presentes, se congratulou com a Associação dos Municípios das Missões os presentes, se congratulou com a Associação dos Municípios das Missões os presentes, se congratulou com a Associação dos Municípios das Missões 
pela vitória obtida  no Tribunal de Contaspela vitória obtida  no Tribunal de Contaspela vitória obtida  no Tribunal de Contaspela vitória obtida  no Tribunal de Contas, , , , resultado esteresultado esteresultado esteresultado este    que serviria de que serviria de que serviria de que serviria de 
exemplo para todo o Brasilexemplo para todo o Brasilexemplo para todo o Brasilexemplo para todo o Brasil    e constituía um triunfo do Municipalismo, e constituía um triunfo do Municipalismo, e constituía um triunfo do Municipalismo, e constituía um triunfo do Municipalismo, 
conquistado com muita lutaconquistado com muita lutaconquistado com muita lutaconquistado com muita luta....    A seguA seguA seguA seguir, se referiu ao recente episódioir, se referiu ao recente episódioir, se referiu ao recente episódioir, se referiu ao recente episódio, da , da , da , da 
invasão espalhafatosa de oito Prefeituras em busca  de provas para invasão espalhafatosa de oito Prefeituras em busca  de provas para invasão espalhafatosa de oito Prefeituras em busca  de provas para invasão espalhafatosa de oito Prefeituras em busca  de provas para 
caracterizar atos de corrupção, sendo que  apenas uma delas fora objeto de caracterizar atos de corrupção, sendo que  apenas uma delas fora objeto de caracterizar atos de corrupção, sendo que  apenas uma delas fora objeto de caracterizar atos de corrupção, sendo que  apenas uma delas fora objeto de 
investigação. investigação. investigação. investigação. Disse que os Prefeitos em grande parte não estão preparados Disse que os Prefeitos em grande parte não estão preparados Disse que os Prefeitos em grande parte não estão preparados Disse que os Prefeitos em grande parte não estão preparados 
ppppara acompanhar a legislação, que é dinâmica,ara acompanhar a legislação, que é dinâmica,ara acompanhar a legislação, que é dinâmica,ara acompanhar a legislação, que é dinâmica,    sendosendosendosendo    o Município  o primo o Município  o primo o Município  o primo o Município  o primo     
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popopopobre que carece de mais apoio. Apresentou dados estatísticos, comprovandobre que carece de mais apoio. Apresentou dados estatísticos, comprovandobre que carece de mais apoio. Apresentou dados estatísticos, comprovandobre que carece de mais apoio. Apresentou dados estatísticos, comprovando    
que nos Municípiosque nos Municípiosque nos Municípiosque nos Municípios    éééé    quequequeque    aconteceaconteceaconteceacontecemmmm    menosmenosmenosmenos    fatos de fatos de fatos de fatos de     corrupçãocorrupçãocorrupçãocorrupção    (2% ), não (2% ), não (2% ), não (2% ), não 
obstante serem em maior número (cercobstante serem em maior número (cercobstante serem em maior número (cercobstante serem em maior número (cerca de 5.600), ao passo que na área dos a de 5.600), ao passo que na área dos a de 5.600), ao passo que na área dos a de 5.600), ao passo que na área dos 
MinistériosMinistériosMinistériosMinistérios        o índice é 7% e nos Governos o índice é 7% e nos Governos o índice é 7% e nos Governos o índice é 7% e nos Governos ––––    8%8%8%8%, áreas nas quais intervém , áreas nas quais intervém , áreas nas quais intervém , áreas nas quais intervém 
diminuto número de pessoas e onde o índice de corrupção é infinitamente diminuto número de pessoas e onde o índice de corrupção é infinitamente diminuto número de pessoas e onde o índice de corrupção é infinitamente diminuto número de pessoas e onde o índice de corrupção é infinitamente 
maiormaiormaiormaior. Concluindo, conclamou os presentes a continuar. Concluindo, conclamou os presentes a continuar. Concluindo, conclamou os presentes a continuar. Concluindo, conclamou os presentes a continuareeeem trabalhando em prm trabalhando em prm trabalhando em prm trabalhando em prol ol ol ol 
do municipalismodo municipalismodo municipalismodo municipalismo, conquistando melhores condições sociais para nossa , conquistando melhores condições sociais para nossa , conquistando melhores condições sociais para nossa , conquistando melhores condições sociais para nossa 
população.população.população.população.    

    A seguir, o Sr Presidente agradeceu o comparecimento das Autoridades e A seguir, o Sr Presidente agradeceu o comparecimento das Autoridades e A seguir, o Sr Presidente agradeceu o comparecimento das Autoridades e A seguir, o Sr Presidente agradeceu o comparecimento das Autoridades e 
a presença das representações dos Municípios, membros da AMMa presença das representações dos Municípios, membros da AMMa presença das representações dos Municípios, membros da AMMa presença das representações dos Municípios, membros da AMM, , , ,     convidou a convidou a convidou a convidou a 
todos para o jantar de conftodos para o jantar de conftodos para o jantar de conftodos para o jantar de confraternização pelo transcurso do décimo aniversário raternização pelo transcurso do décimo aniversário raternização pelo transcurso do décimo aniversário raternização pelo transcurso do décimo aniversário 
de fundação da Funmissões, a ter lugar na Churrascaria Casarão logo mais às de fundação da Funmissões, a ter lugar na Churrascaria Casarão logo mais às de fundação da Funmissões, a ter lugar na Churrascaria Casarão logo mais às de fundação da Funmissões, a ter lugar na Churrascaria Casarão logo mais às 
20:30 horas e que seria patrocinado pela Associação20:30 horas e que seria patrocinado pela Associação20:30 horas e que seria patrocinado pela Associação20:30 horas e que seria patrocinado pela Associação,,,,        suspendesuspendesuspendesuspendendondondondo    os os os os 
trabalhos, a serem reiniciadostrabalhos, a serem reiniciadostrabalhos, a serem reiniciadostrabalhos, a serem reiniciados    às 09:00 horas de 21 de agostàs 09:00 horas de 21 de agostàs 09:00 horas de 21 de agostàs 09:00 horas de 21 de agosto, tendo por local o o, tendo por local o o, tendo por local o o, tendo por local o 
Auditório da Famurs. Auditório da Famurs. Auditório da Famurs. Auditório da Famurs.                                                                 

                        Reabertos os trabalhos da assembléia geral da AMM, as 09:00 horas de Reabertos os trabalhos da assembléia geral da AMM, as 09:00 horas de Reabertos os trabalhos da assembléia geral da AMM, as 09:00 horas de Reabertos os trabalhos da assembléia geral da AMM, as 09:00 horas de 
21 de agosto de 2011, com o quorum de 21 de agosto de 2011, com o quorum de 21 de agosto de 2011, com o quorum de 21 de agosto de 2011, com o quorum de 20 (vinte)20 (vinte)20 (vinte)20 (vinte)    Municípios, representados Municípios, representados Municípios, representados Municípios, representados 
por Prefeitos, Vpor Prefeitos, Vpor Prefeitos, Vpor Prefeitos, Viiiicececece----PrefeitosPrefeitosPrefeitosPrefeitos    e Vereadores, aléme Vereadores, aléme Vereadores, aléme Vereadores, além    de Autoridades convidadas, de Autoridades convidadas, de Autoridades convidadas, de Autoridades convidadas, 
conforme assinaturas, apostas na Lista de presença, que faz parte integrante conforme assinaturas, apostas na Lista de presença, que faz parte integrante conforme assinaturas, apostas na Lista de presença, que faz parte integrante conforme assinaturas, apostas na Lista de presença, que faz parte integrante 
desta ata, o Sr Presidente saudou a representação da AGERGS e deu a desta ata, o Sr Presidente saudou a representação da AGERGS e deu a desta ata, o Sr Presidente saudou a representação da AGERGS e deu a desta ata, o Sr Presidente saudou a representação da AGERGS e deu a 
palavra ao palavra ao palavra ao palavra ao seu seu seu seu Diretor Geral, Diretor Geral, Diretor Geral, Diretor Geral, Ricardo Pereira da Silva, o qual discorreu sobre Ricardo Pereira da Silva, o qual discorreu sobre Ricardo Pereira da Silva, o qual discorreu sobre Ricardo Pereira da Silva, o qual discorreu sobre 
a rea rea rea regulação do saneamento, que é um serviço público municipal, que pode ser gulação do saneamento, que é um serviço público municipal, que pode ser gulação do saneamento, que é um serviço público municipal, que pode ser gulação do saneamento, que é um serviço público municipal, que pode ser 
explorado pela própria Prefeituraexplorado pela própria Prefeituraexplorado pela própria Prefeituraexplorado pela própria Prefeitura, geralmente uma, geralmente uma, geralmente uma, geralmente uma        autarquiaautarquiaautarquiaautarquia    municipal, municipal, municipal, municipal, 
criada especificamente para tal finalidade, ou dacriada especificamente para tal finalidade, ou dacriada especificamente para tal finalidade, ou dacriada especificamente para tal finalidade, ou dannnnddddo o serviço de o o serviço de o o serviço de o o serviço de 
abastecimento de água e esgotoabastecimento de água e esgotoabastecimento de água e esgotoabastecimento de água e esgoto    em concessão a em concessão a em concessão a em concessão a uma outra Entidade ou uma outra Entidade ou uma outra Entidade ou uma outra Entidade ou 
Empresa, sendo freqüente a entrega deste serviço à CORSAN, mediante Empresa, sendo freqüente a entrega deste serviço à CORSAN, mediante Empresa, sendo freqüente a entrega deste serviço à CORSAN, mediante Empresa, sendo freqüente a entrega deste serviço à CORSAN, mediante 
contrato.contrato.contrato.contrato.    A seguir, falou dos Planos de Saneamento e das metas de A seguir, falou dos Planos de Saneamento e das metas de A seguir, falou dos Planos de Saneamento e das metas de A seguir, falou dos Planos de Saneamento e das metas de 
investimento a longo prazoinvestimento a longo prazoinvestimento a longo prazoinvestimento a longo prazo, abordando após a questão das tarifas, que , abordando após a questão das tarifas, que , abordando após a questão das tarifas, que , abordando após a questão das tarifas, que 
incluem  o custo do serviço, pincluem  o custo do serviço, pincluem  o custo do serviço, pincluem  o custo do serviço, propriamente dito, e o retorno justo dos ropriamente dito, e o retorno justo dos ropriamente dito, e o retorno justo dos ropriamente dito, e o retorno justo dos 
investimentos, além investimentos, além investimentos, além investimentos, além da observância da observância da observância da observância das regras de redas regras de redas regras de redas regras de revisão das tarifas, que visão das tarifas, que visão das tarifas, que visão das tarifas, que 
normalmente ocorrem a cada cinco anos.normalmente ocorrem a cada cinco anos.normalmente ocorrem a cada cinco anos.normalmente ocorrem a cada cinco anos.    No final da palestra, os No final da palestra, os No final da palestra, os No final da palestra, os 
representantes da Agergs responderam representantes da Agergs responderam representantes da Agergs responderam representantes da Agergs responderam     questionamentos dos Srs Prefeitos questionamentos dos Srs Prefeitos questionamentos dos Srs Prefeitos questionamentos dos Srs Prefeitos 
e se ce se ce se ce se colocaram à disposição através do telefone 51.3258.8802.olocaram à disposição através do telefone 51.3258.8802.olocaram à disposição através do telefone 51.3258.8802.olocaram à disposição através do telefone 51.3258.8802.    

    ----        Após a despedida dos Representantes da Agergs, a palavra foi dada Após a despedida dos Representantes da Agergs, a palavra foi dada Após a despedida dos Representantes da Agergs, a palavra foi dada Após a despedida dos Representantes da Agergs, a palavra foi dada 
ao Presidente ao Presidente ao Presidente ao Presidente da da da da CNM, Paulo ZCNM, Paulo ZCNM, Paulo ZCNM, Paulo Ziiiiulkoskiulkoskiulkoskiulkoski, que se reportou aos temas, recém , que se reportou aos temas, recém , que se reportou aos temas, recém , que se reportou aos temas, recém     
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discutidos, como Plano de Saneamento, limpeza públicadiscutidos, como Plano de Saneamento, limpeza públicadiscutidos, como Plano de Saneamento, limpeza públicadiscutidos, como Plano de Saneamento, limpeza pública, es, es, es, esgoto, Funasa ...,  goto, Funasa ...,  goto, Funasa ...,  goto, Funasa ...,  
para então alertarpara então alertarpara então alertarpara então alertar    que o mandato dos Prefeitos já estava a um ano e alguns que o mandato dos Prefeitos já estava a um ano e alguns que o mandato dos Prefeitos já estava a um ano e alguns que o mandato dos Prefeitos já estava a um ano e alguns 
meses do seu fim, ou seja do término da gestão e que, em vista disso, cabia dar meses do seu fim, ou seja do término da gestão e que, em vista disso, cabia dar meses do seu fim, ou seja do término da gestão e que, em vista disso, cabia dar meses do seu fim, ou seja do término da gestão e que, em vista disso, cabia dar 
um pouco de atenção à legislação eleitoralum pouco de atenção à legislação eleitoralum pouco de atenção à legislação eleitoralum pouco de atenção à legislação eleitoral    porque alguns atos administrativos porque alguns atos administrativos porque alguns atos administrativos porque alguns atos administrativos 
podepodepodepodem constituir infrações passíveis de severas penalidades para o Gestor. A m constituir infrações passíveis de severas penalidades para o Gestor. A m constituir infrações passíveis de severas penalidades para o Gestor. A m constituir infrações passíveis de severas penalidades para o Gestor. A 
seguir, se referiu ao problema das verbas federais, empenhadas a favor de seguir, se referiu ao problema das verbas federais, empenhadas a favor de seguir, se referiu ao problema das verbas federais, empenhadas a favor de seguir, se referiu ao problema das verbas federais, empenhadas a favor de 
Municípios, que o Governo Federal estava deixando de honrar,Municípios, que o Governo Federal estava deixando de honrar,Municípios, que o Governo Federal estava deixando de honrar,Municípios, que o Governo Federal estava deixando de honrar,    pois não pois não pois não pois não 
pagavapagavapagavapagava, embora que, , embora que, , embora que, , embora que,     por pressão polítipor pressão polítipor pressão polítipor pressão políticacacaca,,,,    em parte em parte em parte em parte estava disposto a pagar. estava disposto a pagar. estava disposto a pagar. estava disposto a pagar. 
ReferiuReferiuReferiuReferiu----se à discussão que a CNM manteve a propósito da distribuição dos se à discussão que a CNM manteve a propósito da distribuição dos se à discussão que a CNM manteve a propósito da distribuição dos se à discussão que a CNM manteve a propósito da distribuição dos 
“royalties” e o veto do ex“royalties” e o veto do ex“royalties” e o veto do ex“royalties” e o veto do ex----Presidente  Lula,  que até agora Presidente  Lula,  que até agora Presidente  Lula,  que até agora Presidente  Lula,  que até agora não foi apreciadonão foi apreciadonão foi apreciadonão foi apreciado....    
Fez alusão a outros temas pendentes na área do Governo Federal, coFez alusão a outros temas pendentes na área do Governo Federal, coFez alusão a outros temas pendentes na área do Governo Federal, coFez alusão a outros temas pendentes na área do Governo Federal, como a mo a mo a mo a 
votação da Emenda 29, a questão dos precatóriosvotação da Emenda 29, a questão dos precatóriosvotação da Emenda 29, a questão dos precatóriosvotação da Emenda 29, a questão dos precatórios, a questão do piso salarial , a questão do piso salarial , a questão do piso salarial , a questão do piso salarial 
do magistério. Ao, concluir, acenou com a convocação de uma nova marcha de do magistério. Ao, concluir, acenou com a convocação de uma nova marcha de do magistério. Ao, concluir, acenou com a convocação de uma nova marcha de do magistério. Ao, concluir, acenou com a convocação de uma nova marcha de 
Prefeitos a Brasília para pressionar o Governo FederalPrefeitos a Brasília para pressionar o Governo FederalPrefeitos a Brasília para pressionar o Governo FederalPrefeitos a Brasília para pressionar o Governo Federal    e conseguir resolver e conseguir resolver e conseguir resolver e conseguir resolver 
alguns do problemasalguns do problemasalguns do problemasalguns do problemas        penpenpenpendentes.dentes.dentes.dentes.    

    ----    Com a palavra o Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, comentou o Com a palavra o Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, comentou o Com a palavra o Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, comentou o Com a palavra o Assessor Jurídico, Gladimir Chiele, comentou o 
resultado do julgamento resultado do julgamento resultado do julgamento resultado do julgamento da véspera no Tribunal de Contas do Estadoda véspera no Tribunal de Contas do Estadoda véspera no Tribunal de Contas do Estadoda véspera no Tribunal de Contas do Estado    e e e e 
considerou a decisão uma vitória para as Associações de Municípios, Famurs e considerou a decisão uma vitória para as Associações de Municípios, Famurs e considerou a decisão uma vitória para as Associações de Municípios, Famurs e considerou a decisão uma vitória para as Associações de Municípios, Famurs e 
CNM. Disse que temos agora seis meseCNM. Disse que temos agora seis meseCNM. Disse que temos agora seis meseCNM. Disse que temos agora seis meses para as devidas adequaçõess para as devidas adequaçõess para as devidas adequaçõess para as devidas adequações, a contar , a contar , a contar , a contar 
da publicação da decisão da publicação da decisão da publicação da decisão da publicação da decisão ....    Também se referiu à questão da saúde e da Também se referiu à questão da saúde e da Também se referiu à questão da saúde e da Também se referiu à questão da saúde e da 
terceirização de serviçosterceirização de serviçosterceirização de serviçosterceirização de serviços, resolvendo outro problema já que o MP estava , resolvendo outro problema já que o MP estava , resolvendo outro problema já que o MP estava , resolvendo outro problema já que o MP estava 
exigindo a realização de concursos para selecionar Agentes de Saúdeexigindo a realização de concursos para selecionar Agentes de Saúdeexigindo a realização de concursos para selecionar Agentes de Saúdeexigindo a realização de concursos para selecionar Agentes de Saúde    quando quando quando quando 
fffficou aberta outra solução.icou aberta outra solução.icou aberta outra solução.icou aberta outra solução.    

    ----    Concluída a intervenção do Diretor da CDP, o Sr  Presidente Concluída a intervenção do Diretor da CDP, o Sr  Presidente Concluída a intervenção do Diretor da CDP, o Sr  Presidente Concluída a intervenção do Diretor da CDP, o Sr  Presidente 
anunciou que estava aberta anunciou que estava aberta anunciou que estava aberta anunciou que estava aberta a a a a pauta para assuntos gerais, oportunidade em pauta para assuntos gerais, oportunidade em pauta para assuntos gerais, oportunidade em pauta para assuntos gerais, oportunidade em 
que foi que foi que foi que foi submetido à consideração do Plenário um pleito que interessa aos submetido à consideração do Plenário um pleito que interessa aos submetido à consideração do Plenário um pleito que interessa aos submetido à consideração do Plenário um pleito que interessa aos 
Municípios de São LuMunicípios de São LuMunicípios de São LuMunicípios de São Luiz Gonzaga e Cerro Largo, cujas Unidades da URI iz Gonzaga e Cerro Largo, cujas Unidades da URI iz Gonzaga e Cerro Largo, cujas Unidades da URI iz Gonzaga e Cerro Largo, cujas Unidades da URI 
estão pedindo um auxílio financeiro, com vistas à formação de uma biblioteca estão pedindo um auxílio financeiro, com vistas à formação de uma biblioteca estão pedindo um auxílio financeiro, com vistas à formação de uma biblioteca estão pedindo um auxílio financeiro, com vistas à formação de uma biblioteca 
para o curso de Direito, que ambas pretendem implantar. Tendo epara o curso de Direito, que ambas pretendem implantar. Tendo epara o curso de Direito, que ambas pretendem implantar. Tendo epara o curso de Direito, que ambas pretendem implantar. Tendo em vista, m vista, m vista, m vista, 
porém, a recente decisão do Tribunal de Contas do Estado, dporém, a recente decisão do Tribunal de Contas do Estado, dporém, a recente decisão do Tribunal de Contas do Estado, dporém, a recente decisão do Tribunal de Contas do Estado, da qual decorrem  a qual decorrem  a qual decorrem  a qual decorrem  
adequações a serem feitas nas Associações de Municípios, entendeuadequações a serem feitas nas Associações de Municípios, entendeuadequações a serem feitas nas Associações de Municípios, entendeuadequações a serem feitas nas Associações de Municípios, entendeu----se ser se ser se ser se ser 
prematura qualquer decisão a respeito dos pedidos das referidas Unidades da prematura qualquer decisão a respeito dos pedidos das referidas Unidades da prematura qualquer decisão a respeito dos pedidos das referidas Unidades da prematura qualquer decisão a respeito dos pedidos das referidas Unidades da 
URI.URI.URI.URI.    

    Nada mais a tratar, o SR Presidente convocou a próxima Nada mais a tratar, o SR Presidente convocou a próxima Nada mais a tratar, o SR Presidente convocou a próxima Nada mais a tratar, o SR Presidente convocou a próxima assembléia assembléia assembléia assembléia 
geral para o dia 2geral para o dia 2geral para o dia 2geral para o dia 23 de agosto vindouro, a ser sedi3 de agosto vindouro, a ser sedi3 de agosto vindouro, a ser sedi3 de agosto vindouro, a ser sediaaaada pelo Município de da pelo Município de da pelo Município de da pelo Município de     
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Dezesseis de NovembroDezesseis de NovembroDezesseis de NovembroDezesseis de Novembro    e, após os agradecimentos aos participantes da e, após os agradecimentos aos participantes da e, após os agradecimentos aos participantes da e, após os agradecimentos aos participantes da 
presente assembléia geral e às Autoridades  e palestrantes, declarou encerrada presente assembléia geral e às Autoridades  e palestrantes, declarou encerrada presente assembléia geral e às Autoridades  e palestrantes, declarou encerrada presente assembléia geral e às Autoridades  e palestrantes, declarou encerrada 
a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que sera sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que sera sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que sera sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada previamente á enviada previamente á enviada previamente á enviada previamente e e e e 
por e.mail por e.mail por e.mail por e.mail a todos os Municípiosa todos os Municípiosa todos os Municípiosa todos os Municípios----membros, juntamente com o balancete do mês membros, juntamente com o balancete do mês membros, juntamente com o balancete do mês membros, juntamente com o balancete do mês 
de julho de 2011,  para os devidos fins de leitura, análisde julho de 2011,  para os devidos fins de leitura, análisde julho de 2011,  para os devidos fins de leitura, análisde julho de 2011,  para os devidos fins de leitura, análiseeee    e oferecimento de e oferecimento de e oferecimento de e oferecimento de 
emendasemendasemendasemendas    também por e.mail  à Secretaria da AMM , as quais, se houver, serão também por e.mail  à Secretaria da AMM , as quais, se houver, serão também por e.mail  à Secretaria da AMM , as quais, se houver, serão também por e.mail  à Secretaria da AMM , as quais, se houver, serão 
didididiscutidas e votadas na próximo assembléia geral.scutidas e votadas na próximo assembléia geral.scutidas e votadas na próximo assembléia geral.scutidas e votadas na próximo assembléia geral.                                        
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    ATA  N. 0420 ATA  N. 0420 ATA  N. 0420 ATA  N. 0420 ––––    Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de 
Dezesseis de Novembro, RS.Dezesseis de Novembro, RS.Dezesseis de Novembro, RS.Dezesseis de Novembro, RS.    

                                    Aos 26 (vinte e seis) duas do mês de agosto do ano dAos 26 (vinte e seis) duas do mês de agosto do ano dAos 26 (vinte e seis) duas do mês de agosto do ano dAos 26 (vinte e seis) duas do mês de agosto do ano de 2011 (dois mil e e 2011 (dois mil e e 2011 (dois mil e e 2011 (dois mil e 
onze), às 09:30 horasonze), às 09:30 horasonze), às 09:30 horasonze), às 09:30 horas, tendo por local o Salão Paroquial da cidade de , tendo por local o Salão Paroquial da cidade de , tendo por local o Salão Paroquial da cidade de , tendo por local o Salão Paroquial da cidade de 
Dezesseis de Novembo, RS, previamente convocados e sob a presidência do Dezesseis de Novembo, RS, previamente convocados e sob a presidência do Dezesseis de Novembo, RS, previamente convocados e sob a presidência do Dezesseis de Novembo, RS, previamente convocados e sob a presidência do 
Prefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramPrefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramPrefeito Orcelei Dalla Barba, reuniramPrefeito Orcelei Dalla Barba, reuniram----se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os 
membros da Associaçãmembros da Associaçãmembros da Associaçãmembros da Associação dos Municípios das Missões, representados por o dos Municípios das Missões, representados por o dos Municípios das Missões, representados por o dos Municípios das Missões, representados por 
Prefeitos, VicePrefeitos, VicePrefeitos, VicePrefeitos, Vice----Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e 
Secretários Municipais, conforme consta das assSecretários Municipais, conforme consta das assSecretários Municipais, conforme consta das assSecretários Municipais, conforme consta das assinaturas, apostas na Lista das inaturas, apostas na Lista das inaturas, apostas na Lista das inaturas, apostas na Lista das 
Presenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, dPresenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, dPresenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, dPresenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, de que fizeram parte e que fizeram parte e que fizeram parte e que fizeram parte 
os Membros da  Diretoria, as Autoridades locais e os palestrantes convidados, os Membros da  Diretoria, as Autoridades locais e os palestrantes convidados, os Membros da  Diretoria, as Autoridades locais e os palestrantes convidados, os Membros da  Diretoria, as Autoridades locais e os palestrantes convidados, 
foi cantado o Hino Nacional e após teve lugarfoi cantado o Hino Nacional e após teve lugarfoi cantado o Hino Nacional e após teve lugarfoi cantado o Hino Nacional e após teve lugar    a saudação do Prefeito a saudação do Prefeito a saudação do Prefeito a saudação do Prefeito 
anfitrião que deu as boas vindas a todos, dizendo da satisfação de sediar mais anfitrião que deu as boas vindas a todos, dizendo da satisfação de sediar mais anfitrião que deu as boas vindas a todos, dizendo da satisfação de sediar mais anfitrião que deu as boas vindas a todos, dizendo da satisfação de sediar mais 
uma assembuma assembuma assembuma assembléia geral da Associação e receber os ilustres colegas para discutir léia geral da Associação e receber os ilustres colegas para discutir léia geral da Associação e receber os ilustres colegas para discutir léia geral da Associação e receber os ilustres colegas para discutir 
assuntos de interesse de todos. A seguir, em homenagem aos presentes,  foram assuntos de interesse de todos. A seguir, em homenagem aos presentes,  foram assuntos de interesse de todos. A seguir, em homenagem aos presentes,  foram assuntos de interesse de todos. A seguir, em homenagem aos presentes,  foram 
apresentados alguns números de arte apresentados alguns números de arte apresentados alguns números de arte apresentados alguns números de arte por alunos do ensino fundamental e, por alunos do ensino fundamental e, por alunos do ensino fundamental e, por alunos do ensino fundamental e, 
após, após, após, após, o Sr Presidente agradeceu a acolo Sr Presidente agradeceu a acolo Sr Presidente agradeceu a acolo Sr Presidente agradeceu a acolhida e as homenagens, passando aos hida e as homenagens, passando aos hida e as homenagens, passando aos hida e as homenagens, passando aos 
assuntos da pauta, como segue:assuntos da pauta, como segue:assuntos da pauta, como segue:assuntos da pauta, como segue:    

    01 01 01 01 ––––    Discussão e votação da Ata n. 0419, que fora previamente enviada Discussão e votação da Ata n. 0419, que fora previamente enviada Discussão e votação da Ata n. 0419, que fora previamente enviada Discussão e votação da Ata n. 0419, que fora previamente enviada 
a todos os membros, para fins de leitura, apreciaça todos os membros, para fins de leitura, apreciaça todos os membros, para fins de leitura, apreciaça todos os membros, para fins de leitura, apreciaçãoãoãoão    eeee    oferecimento oferecimento oferecimento oferecimento     de de de de 
emendasemendasemendasemendas. Ninguém se manifestando. Ninguém se manifestando. Ninguém se manifestando. Ninguém se manifestando,,,,    foi a Ata colfoi a Ata colfoi a Ata colfoi a Ata colocada em votação e ocada em votação e ocada em votação e ocada em votação e 
aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas.     

    02 02 02 02 ––––    Discussão e votação do Balancete do mês de julho de 2011,Discussão e votação do Balancete do mês de julho de 2011,Discussão e votação do Balancete do mês de julho de 2011,Discussão e votação do Balancete do mês de julho de 2011,    que em que em que em que em 
resumo apresenta o seguinte quadro, também resumo apresenta o seguinte quadro, também resumo apresenta o seguinte quadro, também resumo apresenta o seguinte quadro, também     enviado previamente a todos os enviado previamente a todos os enviado previamente a todos os enviado previamente a todos os 
membros da AMM, para fins de leitura e amembros da AMM, para fins de leitura e amembros da AMM, para fins de leitura e amembros da AMM, para fins de leitura e aprecprecprecpreciiiiaçãoaçãoaçãoação, a saber: Total do Ativo , a saber: Total do Ativo , a saber: Total do Ativo , a saber: Total do Ativo 
––––    R$ 217.166,01, sendo R$ 210.250,37 do Circulante e R$ 6.915,R$ 217.166,01, sendo R$ 210.250,37 do Circulante e R$ 6.915,R$ 217.166,01, sendo R$ 210.250,37 do Circulante e R$ 6.915,R$ 217.166,01, sendo R$ 210.250,37 do Circulante e R$ 6.915,64 do 64 do 64 do 64 do 
Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo ––––    R$ 155.897,86, sendo R$ 1.893,48 do R$ 155.897,86, sendo R$ 1.893,48 do R$ 155.897,86, sendo R$ 1.893,48 do R$ 155.897,86, sendo R$ 1.893,48 do 
Circulante e R$ 154.004,38 do Não Exigível (Patrimônio e Reservas); Total Circulante e R$ 154.004,38 do Não Exigível (Patrimônio e Reservas); Total Circulante e R$ 154.004,38 do Não Exigível (Patrimônio e Reservas); Total Circulante e R$ 154.004,38 do Não Exigível (Patrimônio e Reservas); Total 
das Despesasdas Despesasdas Despesasdas Despesas    ––––    R$ 313.122,24, sendo R$ 80.489,04 as Administrativas, R$ R$ 313.122,24, sendo R$ 80.489,04 as Administrativas, R$ R$ 313.122,24, sendo R$ 80.489,04 as Administrativas, R$ R$ 313.122,24, sendo R$ 80.489,04 as Administrativas, R$ 
145.509,20 as de Assistência Técnica,  R$ 85.056,00 as Industriais e R$ 145.509,20 as de Assistência Técnica,  R$ 85.056,00 as Industriais e R$ 145.509,20 as de Assistência Técnica,  R$ 85.056,00 as Industriais e R$ 145.509,20 as de Assistência Técnica,  R$ 85.056,00 as Industriais e R$ 
2.068,00 as de Capital; Total das Receitas 2.068,00 as de Capital; Total das Receitas 2.068,00 as de Capital; Total das Receitas 2.068,00 as de Capital; Total das Receitas ––––    R$ R$ R$ R$ 374.390,39, sendo R$ 374.390,39, sendo R$ 374.390,39, sendo R$ 374.390,39, sendo R$ 
201.989,73 as Administrativas, R$ 163.17,00 as do Detur201.989,73 as Administrativas, R$ 163.17,00 as do Detur201.989,73 as Administrativas, R$ 163.17,00 as do Detur201.989,73 as Administrativas, R$ 163.17,00 as do Detur    e R$ 9.203,66 as e R$ 9.203,66 as e R$ 9.203,66 as e R$ 9.203,66 as 
de Capital. Aberta a discussão e como ninguém se manifestasse, foide Capital. Aberta a discussão e como ninguém se manifestasse, foide Capital. Aberta a discussão e como ninguém se manifestasse, foide Capital. Aberta a discussão e como ninguém se manifestasse, foi    o balancete o balancete o balancete o balancete 
do mês de julhodo mês de julhodo mês de julhodo mês de julho    submetido à votação, submetido à votação, submetido à votação, submetido à votação, ssssendo aprovado por unanimidade.endo aprovado por unanimidade.endo aprovado por unanimidade.endo aprovado por unanimidade.    
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    03 03 03 03 ––––    Palestras                                                                           Palestras                                                                           Palestras                                                                           Palestras                                                                                                       

        03.01 03.01 03.01 03.01 ––––    Dada a palavra a Prof. Marlise VDada a palavra a Prof. Marlise VDada a palavra a Prof. Marlise VDada a palavra a Prof. Marlise Veitzel da UFFS de eitzel da UFFS de eitzel da UFFS de eitzel da UFFS de 
Cerro Largo, saudando os presentes, disse que representa uma Entidade há Cerro Largo, saudando os presentes, disse que representa uma Entidade há Cerro Largo, saudando os presentes, disse que representa uma Entidade há Cerro Largo, saudando os presentes, disse que representa uma Entidade há 
pouco tempo atuando na região das Missões.pouco tempo atuando na região das Missões.pouco tempo atuando na região das Missões.pouco tempo atuando na região das Missões.    masmasmasmas    que tem interesse em que tem interesse em que tem interesse em que tem interesse em 
participar participar participar participar ddddas discussões e  buscaas discussões e  buscaas discussões e  buscaas discussões e  buscarrrr        soluções pasoluções pasoluções pasoluções para os problemasra os problemasra os problemasra os problemas    da regiãoda regiãoda regiãoda região. A . A . A . A 
seguir, seguir, seguir, seguir,     passou a divulgar o 3º. Seminário de Saúde, a se realizar no dia 13 de passou a divulgar o 3º. Seminário de Saúde, a se realizar no dia 13 de passou a divulgar o 3º. Seminário de Saúde, a se realizar no dia 13 de passou a divulgar o 3º. Seminário de Saúde, a se realizar no dia 13 de 
setembro vindouro,setembro vindouro,setembro vindouro,setembro vindouro,    na cidade de Cerro Largo,na cidade de Cerro Largo,na cidade de Cerro Largo,na cidade de Cerro Largo,    no qual se farão presentes no qual se farão presentes no qual se farão presentes no qual se farão presentes 
Autoridades vinculadas à Secretaria da SaúdeAutoridades vinculadas à Secretaria da SaúdeAutoridades vinculadas à Secretaria da SaúdeAutoridades vinculadas à Secretaria da Saúde    do Estadodo Estadodo Estadodo Estado    e de Municípiose de Municípiose de Municípiose de Municípios,,,,    
aléaléaléalém de Escolas, Universidades, Defensoria e Promotoria. Esclareceu que a m de Escolas, Universidades, Defensoria e Promotoria. Esclareceu que a m de Escolas, Universidades, Defensoria e Promotoria. Esclareceu que a m de Escolas, Universidades, Defensoria e Promotoria. Esclareceu que a 
inscrição é gratuita e por on line, no site da UFFSinscrição é gratuita e por on line, no site da UFFSinscrição é gratuita e por on line, no site da UFFSinscrição é gratuita e por on line, no site da UFFS    e que maiores detalhes e que maiores detalhes e que maiores detalhes e que maiores detalhes 
podem ser encontrados no prospecto que foi distribuído. podem ser encontrados no prospecto que foi distribuído. podem ser encontrados no prospecto que foi distribuído. podem ser encontrados no prospecto que foi distribuído.     

    03.02 03.02 03.02 03.02 ––––    O Prefeito Casemiro Warpechowski de Guarani O Prefeito Casemiro Warpechowski de Guarani O Prefeito Casemiro Warpechowski de Guarani O Prefeito Casemiro Warpechowski de Guarani das Missões das Missões das Missões das Missões 
disse ser portador de um ofício circular, emitido pela Escola Estadual Técnica disse ser portador de um ofício circular, emitido pela Escola Estadual Técnica disse ser portador de um ofício circular, emitido pela Escola Estadual Técnica disse ser portador de um ofício circular, emitido pela Escola Estadual Técnica 
“Guaramano” de sua cidade, destinado aos Prefeitos da AMM, com a “Guaramano” de sua cidade, destinado aos Prefeitos da AMM, com a “Guaramano” de sua cidade, destinado aos Prefeitos da AMM, com a “Guaramano” de sua cidade, destinado aos Prefeitos da AMM, com a 
ssssolicitação de que cada um fizesse sugestão do curso técnicoolicitação de que cada um fizesse sugestão do curso técnicoolicitação de que cada um fizesse sugestão do curso técnicoolicitação de que cada um fizesse sugestão do curso técnico    que julgasseque julgasseque julgasseque julgasse    mais mais mais mais 
importante para o desimportante para o desimportante para o desimportante para o desenvolvimento da regiãoenvolvimento da regiãoenvolvimento da regiãoenvolvimento da região    eeee    a ser escolhido a ser escolhido a ser escolhido a ser escolhido do catálogo do catálogo do catálogo do catálogo 
nacional de cursos técnicos, cuja listagem acompanhava dita circular.nacional de cursos técnicos, cuja listagem acompanhava dita circular.nacional de cursos técnicos, cuja listagem acompanhava dita circular.nacional de cursos técnicos, cuja listagem acompanhava dita circular.    Ante a Ante a Ante a Ante a 
pauta muito extensa, não permitindo maior discussão da proposição, foi pauta muito extensa, não permitindo maior discussão da proposição, foi pauta muito extensa, não permitindo maior discussão da proposição, foi pauta muito extensa, não permitindo maior discussão da proposição, foi 
acordado que a matéria acordado que a matéria acordado que a matéria acordado que a matéria seriaseriaseriaseria    analisada individualmente analisada individualmente analisada individualmente analisada individualmente e que cada Prefeitoe que cada Prefeitoe que cada Prefeitoe que cada Prefeito    
ddddariaariaariaaria    o seu voto, entregandoo seu voto, entregandoo seu voto, entregandoo seu voto, entregando----o à Secretaria Executivao à Secretaria Executivao à Secretaria Executivao à Secretaria Executiva    da AMMda AMMda AMMda AMM,,,,    aaaa    ququququalalalal    oooo    
computaria, computaria, computaria, computaria, inininincluindo o resultado em ata, para os devidos fins.cluindo o resultado em ata, para os devidos fins.cluindo o resultado em ata, para os devidos fins.cluindo o resultado em ata, para os devidos fins.    Ao final, Ao final, Ao final, Ao final, 
constatouconstatouconstatouconstatou----se o seguinte resultado: Técnico em Meio Ambiente se o seguinte resultado: Técnico em Meio Ambiente se o seguinte resultado: Técnico em Meio Ambiente se o seguinte resultado: Técnico em Meio Ambiente ––––    oito votos, oito votos, oito votos, oito votos, 
Gestão Rural Gestão Rural Gestão Rural Gestão Rural ––––    seseseseisisisis    votos, Técnico em  Móveis votos, Técnico em  Móveis votos, Técnico em  Móveis votos, Técnico em  Móveis ––––    quatro votos, Técnico em quatro votos, Técnico em quatro votos, Técnico em quatro votos, Técnico em 
Informática Informática Informática Informática ––––    quatro votos, Técnico em Marketing quatro votos, Técnico em Marketing quatro votos, Técnico em Marketing quatro votos, Técnico em Marketing ––––    três votostrês votostrês votostrês votos, além de , além de , além de , além de 
outros menos votadosoutros menos votadosoutros menos votadosoutros menos votados....    

    3.03 3.03 3.03 3.03 ––––    Com a palavra o Provedor do Hospítal  Santo Ângelo, Ataídes Com a palavra o Provedor do Hospítal  Santo Ângelo, Ataídes Com a palavra o Provedor do Hospítal  Santo Ângelo, Ataídes Com a palavra o Provedor do Hospítal  Santo Ângelo, Ataídes 
dos Reis Brum, apresentou os componentedos Reis Brum, apresentou os componentedos Reis Brum, apresentou os componentedos Reis Brum, apresentou os componentes do corpo técnico administrativo da s do corpo técnico administrativo da s do corpo técnico administrativo da s do corpo técnico administrativo da 
Entidade, que o acompanhavam, e Entidade, que o acompanhavam, e Entidade, que o acompanhavam, e Entidade, que o acompanhavam, e deu alguns dados deu alguns dados deu alguns dados deu alguns dados ssssoooobrebrebrebre    Hospital que foi Hospital que foi Hospital que foi Hospital que foi 
fundado em 1932 e irá completar 80 anos no próximo ano de 2012. Tem fundado em 1932 e irá completar 80 anos no próximo ano de 2012. Tem fundado em 1932 e irá completar 80 anos no próximo ano de 2012. Tem fundado em 1932 e irá completar 80 anos no próximo ano de 2012. Tem 
atualmente 694 funcionários e 120 médicos e  atende a demanda dos atualmente 694 funcionários e 120 médicos e  atende a demanda dos atualmente 694 funcionários e 120 médicos e  atende a demanda dos atualmente 694 funcionários e 120 médicos e  atende a demanda dos 
Municípios daMunicípios daMunicípios daMunicípios da    regiãoregiãoregiãoregião. Referiu. Referiu. Referiu. Referiu----se aos equipamentos de que o Hospital dispõem se aos equipamentos de que o Hospital dispõem se aos equipamentos de que o Hospital dispõem se aos equipamentos de que o Hospital dispõem 
e dae dae dae dassss    dificuldades que enfrentadificuldades que enfrentadificuldades que enfrentadificuldades que enfrenta, aliás, comu, aliás, comu, aliás, comu, aliás, comunsnsnsns    aaaaos os os os demais demais demais demais Hospitais dHospitais dHospitais dHospitais dosososos    
Municípios da regiãoMunicípios da regiãoMunicípios da regiãoMunicípios da região, muitos dos quais, muitos dos quais, muitos dos quais, muitos dos quais    quequequeque        tem dificuldade de contratartem dificuldade de contratartem dificuldade de contratartem dificuldade de contratar    
médicos pelo emédicos pelo emédicos pelo emédicos pelo exxxxcessivo valor dos honorários pretcessivo valor dos honorários pretcessivo valor dos honorários pretcessivo valor dos honorários pretendidosendidosendidosendidos. . . . Preconizou o Preconizou o Preconizou o Preconizou o 
planejamento do curso de medicina na Universidade da região, com preferênciaplanejamento do curso de medicina na Universidade da região, com preferênciaplanejamento do curso de medicina na Universidade da região, com preferênciaplanejamento do curso de medicina na Universidade da região, com preferência        
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de vagas para candidatos locais quede vagas para candidatos locais quede vagas para candidatos locais quede vagas para candidatos locais que,,,,    uma vez formadosuma vez formadosuma vez formadosuma vez formados,,,,            ficariam aqui.ficariam aqui.ficariam aqui.ficariam aqui.    
EncareceuEncareceuEncareceuEncareceu    aindaaindaaindaainda    a a a a importimportimportimportâââânciancianciancia    do treinamento do pessoal, uma das do treinamento do pessoal, uma das do treinamento do pessoal, uma das do treinamento do pessoal, uma das 
particularidades doparticularidades doparticularidades doparticularidades do    Hospital Santo AngeloHospital Santo AngeloHospital Santo AngeloHospital Santo Angelo,,,,    e se referiu ao serviço de e se referiu ao serviço de e se referiu ao serviço de e se referiu ao serviço de 
atendimento dispensado aos pacientes  que chegamatendimento dispensado aos pacientes  que chegamatendimento dispensado aos pacientes  que chegamatendimento dispensado aos pacientes  que chegam    e que são classificadose que são classificadose que são classificadose que são classificados, , , , 
para fins de atendimento,para fins de atendimento,para fins de atendimento,para fins de atendimento,    pelo grau de risco e não por ordem de chegadapelo grau de risco e não por ordem de chegadapelo grau de risco e não por ordem de chegadapelo grau de risco e não por ordem de chegada....    

    00003.04 3.04 3.04 3.04 ––––    A seguir, Jorge Gustavo Medeiros, Diretor Geral dA seguir, Jorge Gustavo Medeiros, Diretor Geral dA seguir, Jorge Gustavo Medeiros, Diretor Geral dA seguir, Jorge Gustavo Medeiros, Diretor Geral do ISAM o ISAM o ISAM o ISAM 
(Instituto de Saúde e Assistência(Instituto de Saúde e Assistência(Instituto de Saúde e Assistência(Instituto de Saúde e Assistência    aos Municípios), Entidade criada pela aos Municípios), Entidade criada pela aos Municípios), Entidade criada pela aos Municípios), Entidade criada pela 
Famurs, apresentou o Plano de Saúde oferecido aos Servidores Municipais e Famurs, apresentou o Plano de Saúde oferecido aos Servidores Municipais e Famurs, apresentou o Plano de Saúde oferecido aos Servidores Municipais e Famurs, apresentou o Plano de Saúde oferecido aos Servidores Municipais e 
seus dependentes, a exemplo do que o IPE oferece aos Servidores do Estado. seus dependentes, a exemplo do que o IPE oferece aos Servidores do Estado. seus dependentes, a exemplo do que o IPE oferece aos Servidores do Estado. seus dependentes, a exemplo do que o IPE oferece aos Servidores do Estado. 
Disse que o ISAM surgiu Disse que o ISAM surgiu Disse que o ISAM surgiu Disse que o ISAM surgiu paraparaparapara    oferecer alternativas aos Municípios, oferecer alternativas aos Municípios, oferecer alternativas aos Municípios, oferecer alternativas aos Municípios, 
prejudicados com os reajustes excessivamente onerosos exigidos pelo IPE, ao prejudicados com os reajustes excessivamente onerosos exigidos pelo IPE, ao prejudicados com os reajustes excessivamente onerosos exigidos pelo IPE, ao prejudicados com os reajustes excessivamente onerosos exigidos pelo IPE, ao 
qual a maioria dos Município se vinculara. O palestrqual a maioria dos Município se vinculara. O palestrqual a maioria dos Município se vinculara. O palestrqual a maioria dos Município se vinculara. O palestraaaantententente    ainda explicou a ainda explicou a ainda explicou a ainda explicou a 
proposta de convênio com os Municípios e a assistência qualificada proposta de convênio com os Municípios e a assistência qualificada proposta de convênio com os Municípios e a assistência qualificada proposta de convênio com os Municípios e a assistência qualificada que é que é que é que é 
proporcionada aos Servidoresproporcionada aos Servidoresproporcionada aos Servidoresproporcionada aos Servidores        MunicipaisMunicipaisMunicipaisMunicipais, colocando, colocando, colocando, colocando----se à disposição dos se à disposição dos se à disposição dos se à disposição dos 
PrefeitosPrefeitosPrefeitosPrefeitos....    

    03.05 03.05 03.05 03.05 ––––    Com a palavra Flávio Lammel, ViceCom a palavra Flávio Lammel, ViceCom a palavra Flávio Lammel, ViceCom a palavra Flávio Lammel, Vice----Presidente do Banrisul, Presidente do Banrisul, Presidente do Banrisul, Presidente do Banrisul, 
acentuou que o Banco sempre teve uma visão Municipalista e com as atenções acentuou que o Banco sempre teve uma visão Municipalista e com as atenções acentuou que o Banco sempre teve uma visão Municipalista e com as atenções acentuou que o Banco sempre teve uma visão Municipalista e com as atenções 
voltadas para o interior.voltadas para o interior.voltadas para o interior.voltadas para o interior.    Disse que em breve serão introduzidas algumas Disse que em breve serão introduzidas algumas Disse que em breve serão introduzidas algumas Disse que em breve serão introduzidas algumas 
alterações na organização do Bancoalterações na organização do Bancoalterações na organização do Bancoalterações na organização do Banco    que melhorarão o atendimento do Banco que melhorarão o atendimento do Banco que melhorarão o atendimento do Banco que melhorarão o atendimento do Banco 
nos pequenos Municípios, tais como transformação de Pontos de Atendimento nos pequenos Municípios, tais como transformação de Pontos de Atendimento nos pequenos Municípios, tais como transformação de Pontos de Atendimento nos pequenos Municípios, tais como transformação de Pontos de Atendimento 
em agências. Outro ponto focado pelo palestrante foram os contem agências. Outro ponto focado pelo palestrante foram os contem agências. Outro ponto focado pelo palestrante foram os contem agências. Outro ponto focado pelo palestrante foram os contratos da Folha ratos da Folha ratos da Folha ratos da Folha 
de Pagamento dos Municípios, que vencem no próximo ano, estando o Banco de Pagamento dos Municípios, que vencem no próximo ano, estando o Banco de Pagamento dos Municípios, que vencem no próximo ano, estando o Banco de Pagamento dos Municípios, que vencem no próximo ano, estando o Banco 
disposto a negociaçãodisposto a negociaçãodisposto a negociaçãodisposto a negociação    para a renovação dos contratos.para a renovação dos contratos.para a renovação dos contratos.para a renovação dos contratos.    
        

03.06 03.06 03.06 03.06 ––––    Joceli Cardoso, Coordenador Regional da Farsul, que abrange Joceli Cardoso, Coordenador Regional da Farsul, que abrange Joceli Cardoso, Coordenador Regional da Farsul, que abrange Joceli Cardoso, Coordenador Regional da Farsul, que abrange 
as Mesorregiões Centroas Mesorregiões Centroas Mesorregiões Centroas Mesorregiões Centro----oeste, Noroesteoeste, Noroesteoeste, Noroesteoeste, Noroeste    e Misse Misse Misse Missões , discorreu longamente sobre ões , discorreu longamente sobre ões , discorreu longamente sobre ões , discorreu longamente sobre 
as frustrações agrícolas, ocorridas a partir de 2003as frustrações agrícolas, ocorridas a partir de 2003as frustrações agrícolas, ocorridas a partir de 2003as frustrações agrícolas, ocorridas a partir de 2003        nos diversos períodos de nos diversos períodos de nos diversos períodos de nos diversos períodos de 
estiagem, nas perdas sofridas e no  conseqüente endividamento dos agricultores estiagem, nas perdas sofridas e no  conseqüente endividamento dos agricultores estiagem, nas perdas sofridas e no  conseqüente endividamento dos agricultores estiagem, nas perdas sofridas e no  conseqüente endividamento dos agricultores 
e pediu apoio para a proposta de alongamento do passivo agropecuáe pediu apoio para a proposta de alongamento do passivo agropecuáe pediu apoio para a proposta de alongamento do passivo agropecuáe pediu apoio para a proposta de alongamento do passivo agropecuário junto rio junto rio junto rio junto 
ao Governo Federalao Governo Federalao Governo Federalao Governo Federal. Argumentou também com a elevação do custo de . Argumentou também com a elevação do custo de . Argumentou também com a elevação do custo de . Argumentou também com a elevação do custo de 
produção e a defasagem dos preços dos produtos agrícolas.produção e a defasagem dos preços dos produtos agrícolas.produção e a defasagem dos preços dos produtos agrícolas.produção e a defasagem dos preços dos produtos agrícolas.    Ao final, agradeceu Ao final, agradeceu Ao final, agradeceu Ao final, agradeceu 
a oportunidade e o apoio.a oportunidade e o apoio.a oportunidade e o apoio.a oportunidade e o apoio.    

    
03.07 03.07 03.07 03.07 ----            O Bel. Gladimir Chiele discorreu sobre a grande pendência das O Bel. Gladimir Chiele discorreu sobre a grande pendência das O Bel. Gladimir Chiele discorreu sobre a grande pendência das O Bel. Gladimir Chiele discorreu sobre a grande pendência das 

EmenEmenEmenEmendasdasdasdas                e dos esforços despendidos para a sua liberaçãoe dos esforços despendidos para a sua liberaçãoe dos esforços despendidos para a sua liberaçãoe dos esforços despendidos para a sua liberação    . Trata. Trata. Trata. Trata----se de se de se de se de 
Despesa empenhada, cujo compromisso o Governo Federal não está Despesa empenhada, cujo compromisso o Governo Federal não está Despesa empenhada, cujo compromisso o Governo Federal não está Despesa empenhada, cujo compromisso o Governo Federal não está     
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cumprindo, afirmou, e sercumprindo, afirmou, e sercumprindo, afirmou, e sercumprindo, afirmou, e seriiiia o caso de procedimento judicial a o caso de procedimento judicial a o caso de procedimento judicial a o caso de procedimento judicial para que o para que o para que o para que o 
respectivo convênio sejarespectivo convênio sejarespectivo convênio sejarespectivo convênio seja        cumprido, tendo em vistacumprido, tendo em vistacumprido, tendo em vistacumprido, tendo em vista        que muitos Prefeitos deram que muitos Prefeitos deram que muitos Prefeitos deram que muitos Prefeitos deram 
início às respectivas obras ou serviços. Outro assunto comentado pelo início às respectivas obras ou serviços. Outro assunto comentado pelo início às respectivas obras ou serviços. Outro assunto comentado pelo início às respectivas obras ou serviços. Outro assunto comentado pelo 
palestrante foi a decisão tomada pelo Tribunal de Contas com relação às palestrante foi a decisão tomada pelo Tribunal de Contas com relação às palestrante foi a decisão tomada pelo Tribunal de Contas com relação às palestrante foi a decisão tomada pelo Tribunal de Contas com relação às 
Associações de Municípios, Famurs e CNMAssociações de Municípios, Famurs e CNMAssociações de Municípios, Famurs e CNMAssociações de Municípios, Famurs e CNM            que não ficam sujeitas à que não ficam sujeitas à que não ficam sujeitas à que não ficam sujeitas à 
fiscalização do TCEfiscalização do TCEfiscalização do TCEfiscalização do TCE,,,,    fazendofazendofazendofazendo----se, porém, necessárias algumas adequações.se, porém, necessárias algumas adequações.se, porém, necessárias algumas adequações.se, porém, necessárias algumas adequações.                            

04040404----    Proposições:Proposições:Proposições:Proposições:    
04.01 04.01 04.01 04.01 ––––    O Prefeito Adão Eloi de Souza Batista de RoladorO Prefeito Adão Eloi de Souza Batista de RoladorO Prefeito Adão Eloi de Souza Batista de RoladorO Prefeito Adão Eloi de Souza Batista de Rolador    apresentouapresentouapresentouapresentou    
Proposição no sentido de que a AMM entre em contato com as Famurs Proposição no sentido de que a AMM entre em contato com as Famurs Proposição no sentido de que a AMM entre em contato com as Famurs Proposição no sentido de que a AMM entre em contato com as Famurs 

no sentido de que esta  gestione  junto aos órgno sentido de que esta  gestione  junto aos órgno sentido de que esta  gestione  junto aos órgno sentido de que esta  gestione  junto aos órgãos do Meio Ambiente para que ãos do Meio Ambiente para que ãos do Meio Ambiente para que ãos do Meio Ambiente para que 
as licenças para exploração das  cascalheirasas licenças para exploração das  cascalheirasas licenças para exploração das  cascalheirasas licenças para exploração das  cascalheiras    sejam agilizadassejam agilizadassejam agilizadassejam agilizadas, tendo em vista, tendo em vista, tendo em vista, tendo em vista    
que o referido material se faz necessário para que o referido material se faz necessário para que o referido material se faz necessário para que o referido material se faz necessário para     a recuperação das a recuperação das a recuperação das a recuperação das     estradas estradas estradas estradas 
municipaismunicipaismunicipaismunicipais    e não pode aguardar meses e mesese não pode aguardar meses e mesese não pode aguardar meses e mesese não pode aguardar meses e meses,,,,    sob pena de  comprometer sob pena de  comprometer sob pena de  comprometer sob pena de  comprometer a a a a 
trafegabilidadetrafegabilidadetrafegabilidadetrafegabilidade        das estradas, prejudicando das estradas, prejudicando das estradas, prejudicando das estradas, prejudicando o transporte da produção agrícolao transporte da produção agrícolao transporte da produção agrícolao transporte da produção agrícola, , , , 
merecendo a merecendo a merecendo a merecendo a pppproposiçãoroposiçãoroposiçãoroposição    aprovação unânimeaprovação unânimeaprovação unânimeaprovação unânime....    

04.02 04.02 04.02 04.02 ––––    O Prefeito em Exercício do Município de Dezesseis de O Prefeito em Exercício do Município de Dezesseis de O Prefeito em Exercício do Município de Dezesseis de O Prefeito em Exercício do Município de Dezesseis de 
Novembro solicitou a interferência da AMM junto à Coordenadoria do Novembro solicitou a interferência da AMM junto à Coordenadoria do Novembro solicitou a interferência da AMM junto à Coordenadoria do Novembro solicitou a interferência da AMM junto à Coordenadoria do 
DAER DAER DAER DAER     em Santa Rosa, no sentido de que sejam implantados dois redutores de em Santa Rosa, no sentido de que sejam implantados dois redutores de em Santa Rosa, no sentido de que sejam implantados dois redutores de em Santa Rosa, no sentido de que sejam implantados dois redutores de 
velocidade na via asfaltadavelocidade na via asfaltadavelocidade na via asfaltadavelocidade na via asfaltada    do Municípiodo Municípiodo Municípiodo Município, s, s, s, sendendendendo a proposição aprovada por o a proposição aprovada por o a proposição aprovada por o a proposição aprovada por 
unanimidade.unanimidade.unanimidade.unanimidade.    

04.03 04.03 04.03 04.03 ––––    A questão dos atrasosA questão dos atrasosA questão dos atrasosA questão dos atrasos    do Governo do Estadodo Governo do Estadodo Governo do Estadodo Governo do Estado    nnnnos repasses de os repasses de os repasses de os repasses de 
recursos da área da saúde para orecursos da área da saúde para orecursos da área da saúde para orecursos da área da saúde para o    Municípios foi objeto de considerações, sendo Municípios foi objeto de considerações, sendo Municípios foi objeto de considerações, sendo Municípios foi objeto de considerações, sendo 
decidido levar o caso à Famursdecidido levar o caso à Famursdecidido levar o caso à Famursdecidido levar o caso à Famurs    para que a mesma intervenha junto à para que a mesma intervenha junto à para que a mesma intervenha junto à para que a mesma intervenha junto à 
Secretaria da Saúde, visando sanar o problema que Secretaria da Saúde, visando sanar o problema que Secretaria da Saúde, visando sanar o problema que Secretaria da Saúde, visando sanar o problema que pppparece arece arece arece     serserserser        generalizado.generalizado.generalizado.generalizado.        

05 05 05 05 ––––    Assuntos Gerais: Assuntos Gerais: Assuntos Gerais: Assuntos Gerais: Ao final, o Sr Presidente relatou à sua Ao final, o Sr Presidente relatou à sua Ao final, o Sr Presidente relatou à sua Ao final, o Sr Presidente relatou à sua 
papapaparticipação em Brasília, a convite da Famurs, da discussão na Articipação em Brasília, a convite da Famurs, da discussão na Articipação em Brasília, a convite da Famurs, da discussão na Articipação em Brasília, a convite da Famurs, da discussão na Asssssessoria sessoria sessoria sessoria 
Especial da Presidência da República em torno da liberação dos recursos das Especial da Presidência da República em torno da liberação dos recursos das Especial da Presidência da República em torno da liberação dos recursos das Especial da Presidência da República em torno da liberação dos recursos das 
EmendasEmendasEmendasEmendas,,,,        destinados a grande número de Municípios.destinados a grande número de Municípios.destinados a grande número de Municípios.destinados a grande número de Municípios.    
                                        Esgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quEsgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quEsgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quEsgotada a Ordem do Dia e como ninguém mais quisesse se manifestar, isesse se manifestar, isesse se manifestar, isesse se manifestar, 
o Sr Presidente fez os agradecimentos aos presentes, em especo Sr Presidente fez os agradecimentos aos presentes, em especo Sr Presidente fez os agradecimentos aos presentes, em especo Sr Presidente fez os agradecimentos aos presentes, em especiiiialalalal,,,,    às às às às 
Autoridades e aos palestrantesAutoridades e aos palestrantesAutoridades e aos palestrantesAutoridades e aos palestrantes, convocando a próxima assembléia geral para o , convocando a próxima assembléia geral para o , convocando a próxima assembléia geral para o , convocando a próxima assembléia geral para o 
dia 23 de setembro próximo, a ser sediada pelo Município de São Miguel das dia 23 de setembro próximo, a ser sediada pelo Município de São Miguel das dia 23 de setembro próximo, a ser sediada pelo Município de São Miguel das dia 23 de setembro próximo, a ser sediada pelo Município de São Miguel das 
Missões e decMissões e decMissões e decMissões e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que larou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que larou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que larou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que 
será enviada, via e.mail, a todos os integrantes da Associação, juntamente com será enviada, via e.mail, a todos os integrantes da Associação, juntamente com será enviada, via e.mail, a todos os integrantes da Associação, juntamente com será enviada, via e.mail, a todos os integrantes da Associação, juntamente com 
o balancete do mês de agosto de 2011, para os devidos fins de leiturao balancete do mês de agosto de 2011, para os devidos fins de leiturao balancete do mês de agosto de 2011, para os devidos fins de leiturao balancete do mês de agosto de 2011, para os devidos fins de leitura, análise e , análise e , análise e , análise e 
oferecimento de emenda.oferecimento de emenda.oferecimento de emenda.oferecimento de emenda.            
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    ATAATAATAATA        N. 0421/2011 N. 0421/2011 N. 0421/2011 N. 0421/2011 ––––    Assembleia Geral, realizada em São Miguel das Assembleia Geral, realizada em São Miguel das Assembleia Geral, realizada em São Miguel das Assembleia Geral, realizada em São Miguel das 
Missões.Missões.Missões.Missões.    Aos 23 (vinte e três)  dias do mês de setembro do ano de 2011 Aos 23 (vinte e três)  dias do mês de setembro do ano de 2011 Aos 23 (vinte e três)  dias do mês de setembro do ano de 2011 Aos 23 (vinte e três)  dias do mês de setembro do ano de 2011 
(dois mil e onze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório do Park Hotel de (dois mil e onze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório do Park Hotel de (dois mil e onze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório do Park Hotel de (dois mil e onze), às 09:30 horas, tendo por local o Auditório do Park Hotel de 
São Miguel das Missões, RS, previamente coSão Miguel das Missões, RS, previamente coSão Miguel das Missões, RS, previamente coSão Miguel das Missões, RS, previamente convocados e sob a presidência do nvocados e sob a presidência do nvocados e sob a presidência do nvocados e sob a presidência do 
Prefeito Orcelei Dalla BarbaPrefeito Orcelei Dalla BarbaPrefeito Orcelei Dalla BarbaPrefeito Orcelei Dalla Barba, reuniram, reuniram, reuniram, reuniram----se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os se em assembléia geral ordinária os 
membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, membros integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos, Vicerepresentados por Prefeitos, Vicerepresentados por Prefeitos, Vicerepresentados por Prefeitos, Vice----Prefeitos. Presidentes de Câmaras Prefeitos. Presidentes de Câmaras Prefeitos. Presidentes de Câmaras Prefeitos. Presidentes de Câmaras 
Municipais, VereadoMunicipais, VereadoMunicipais, VereadoMunicipais, Vereadores e Secretários Municipais. Constituída a Mesa res e Secretários Municipais. Constituída a Mesa res e Secretários Municipais. Constituída a Mesa res e Secretários Municipais. Constituída a Mesa 
DiretoraDiretoraDiretoraDiretora, da qual participaram os Membros da Diretoria, o Prefeito anfitrião, da qual participaram os Membros da Diretoria, o Prefeito anfitrião, da qual participaram os Membros da Diretoria, o Prefeito anfitrião, da qual participaram os Membros da Diretoria, o Prefeito anfitrião, , , , 
o Presidente da Famurs, Prefeito Mariovane Weiso Presidente da Famurs, Prefeito Mariovane Weiso Presidente da Famurs, Prefeito Mariovane Weiso Presidente da Famurs, Prefeito Mariovane Weis    e o Assessor Jurídico e o Assessor Jurídico e o Assessor Jurídico e o Assessor Jurídico 
Gladimir Chiele, foi cantado o Hino Nacional, seguindoGladimir Chiele, foi cantado o Hino Nacional, seguindoGladimir Chiele, foi cantado o Hino Nacional, seguindoGladimir Chiele, foi cantado o Hino Nacional, seguindo----se ase ase ase a    apresentação de apresentação de apresentação de apresentação de 
um número artístico, promovido por alunos da Escola Municipal da Sede e de um número artístico, promovido por alunos da Escola Municipal da Sede e de um número artístico, promovido por alunos da Escola Municipal da Sede e de um número artístico, promovido por alunos da Escola Municipal da Sede e de 
cantos musicais, executados pelo  coral dos cantos musicais, executados pelo  coral dos cantos musicais, executados pelo  coral dos cantos musicais, executados pelo  coral dos ÍÍÍÍndios Guaranísndios Guaranísndios Guaranísndios Guaranís. Com a palavra o . Com a palavra o . Com a palavra o . Com a palavra o 
PrefeitoPrefeitoPrefeitoPrefeito    anfitrião, anfitrião, anfitrião, anfitrião, Pedro EverlingPedro EverlingPedro EverlingPedro Everling, , , ,     saudou as presentes,saudou as presentes,saudou as presentes,saudou as presentes,    em especial o em especial o em especial o em especial o 
Presidente da FPresidente da FPresidente da FPresidente da Famurs,amurs,amurs,amurs,    dandodandodandodando    a todosa todosa todosa todos    as Boas Vindas e desejandoas Boas Vindas e desejandoas Boas Vindas e desejandoas Boas Vindas e desejando----lhes uma lhes uma lhes uma lhes uma 
feliz permanência na cidade e uma boa participação nos trabalhos do feliz permanência na cidade e uma boa participação nos trabalhos do feliz permanência na cidade e uma boa participação nos trabalhos do feliz permanência na cidade e uma boa participação nos trabalhos do 
EncontroEncontroEncontroEncontro, que visa, que visa, que visa, que visa        discutir assuntos da nais alta relevância para os discutir assuntos da nais alta relevância para os discutir assuntos da nais alta relevância para os discutir assuntos da nais alta relevância para os 
Municípios da Região.Municípios da Região.Municípios da Região.Municípios da Região.        Após, o Sr PresidenteApós, o Sr PresidenteApós, o Sr PresidenteApós, o Sr Presidente    agradeceu as homagradeceu as homagradeceu as homagradeceu as homenagens, enagens, enagens, enagens, 
interpretadas pelos alunos e o interpretadas pelos alunos e o interpretadas pelos alunos e o interpretadas pelos alunos e o CCCCoral oral oral oral GGGGuaraní e deu prosseguimento aos uaraní e deu prosseguimento aos uaraní e deu prosseguimento aos uaraní e deu prosseguimento aos 
trabalhos, trabalhos, trabalhos, trabalhos, oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade    em que foraem que foraem que foraem que forammmm    tratados os seguintes assuntos:tratados os seguintes assuntos:tratados os seguintes assuntos:tratados os seguintes assuntos:    

    01 01 01 01 ----    Discussão e votação da ata n. 420/2011, relativa à assembléia geral, Discussão e votação da ata n. 420/2011, relativa à assembléia geral, Discussão e votação da ata n. 420/2011, relativa à assembléia geral, Discussão e votação da ata n. 420/2011, relativa à assembléia geral, 
realizada em Dezesseis de Novembrrealizada em Dezesseis de Novembrrealizada em Dezesseis de Novembrrealizada em Dezesseis de Novembro, em data de 26 de agosto pretérito, a o, em data de 26 de agosto pretérito, a o, em data de 26 de agosto pretérito, a o, em data de 26 de agosto pretérito, a 
qual fora enviada a todos os Municípios para fins de leitura e oferecimento de qual fora enviada a todos os Municípios para fins de leitura e oferecimento de qual fora enviada a todos os Municípios para fins de leitura e oferecimento de qual fora enviada a todos os Municípios para fins de leitura e oferecimento de 
emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas. emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas.         

02 02 02 02 ––––    Discussão e votação do balancete do mês de agosto 2011,Discussão e votação do balancete do mês de agosto 2011,Discussão e votação do balancete do mês de agosto 2011,Discussão e votação do balancete do mês de agosto 2011,        eeeenviado nviado nviado nviado 
previamente a todos os Municípios para fins de análisepreviamente a todos os Municípios para fins de análisepreviamente a todos os Municípios para fins de análisepreviamente a todos os Municípios para fins de análise    e que, em resue que, em resue que, em resue que, em resummmmo o o o 
registra o seguinte quadro; Total do Ativo registra o seguinte quadro; Total do Ativo registra o seguinte quadro; Total do Ativo registra o seguinte quadro; Total do Ativo ––––    R$ 236.623,97, sendo R$ R$ 236.623,97, sendo R$ R$ 236.623,97, sendo R$ R$ 236.623,97, sendo R$ 
229.826,36 do Circulante229.826,36 do Circulante229.826,36 do Circulante229.826,36 do Circulante    eeee        6.797,61 do At6.797,61 do At6.797,61 do At6.797,61 do Atiiiivovovovo    Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo Permanente; Total do Passivo 
––––    R$ 158.017,70, sendo R$ 4.013,R$ 158.017,70, sendo R$ 4.013,R$ 158.017,70, sendo R$ 4.013,R$ 158.017,70, sendo R$ 4.013,32 do Passivo Circulante e R$ 154.004,38 32 do Passivo Circulante e R$ 154.004,38 32 do Passivo Circulante e R$ 154.004,38 32 do Passivo Circulante e R$ 154.004,38 
do Inexigível; Total dado Inexigível; Total dado Inexigível; Total dado Inexigível; Total dassss    DespesaDespesaDespesaDespesassss    ----        R$ 348.446,93, assim classificadaR$ 348.446,93, assim classificadaR$ 348.446,93, assim classificadaR$ 348.446,93, assim classificadassss: : : : 
DespesaDespesaDespesaDespesassss    AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativassss    ––––    R$ 94.R$ 94.R$ 94.R$ 94.672,03, Despesa672,03, Despesa672,03, Despesa672,03, Despesassss    de Assistência Técnica de Assistência Técnica de Assistência Técnica de Assistência Técnica ––––
R$ 165.767,R$ 165.767,R$ 165.767,R$ 165.767,00000000, Despesa, Despesa, Despesa, Despesassss    IndustriaIndustriaIndustriaIndustriaiiiissss    ––––    85.056,00 e Despesa85.056,00 e Despesa85.056,00 e Despesa85.056,00 e Despesassss    de Capitade Capitade Capitade Capital l l l ––––    R$ R$ R$ R$ 
2.951,90; Total da2.951,90; Total da2.951,90; Total da2.951,90; Total dassss    ReceitaReceitaReceitaReceitassss    ––––    R$ 427.053,20, sendo R$ 230.846,82 R$ 427.053,20, sendo R$ 230.846,82 R$ 427.053,20, sendo R$ 230.846,82 R$ 427.053,20, sendo R$ 230.846,82 ddddaaaassss    
ReceitaReceitaReceitaReceitassss    AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativas,s,s,s,    R$ 185.757,00 R$ 185.757,00 R$ 185.757,00 R$ 185.757,00 ddddaaaassss    ReceitaReceitaReceitaReceitassss    VinculadaVinculadaVinculadaVinculadassss    e e e e 
R$10.449,38 daR$10.449,38 daR$10.449,38 daR$10.449,38 dassss    ReceReceReceReceiiiitatatatassss    de Capital, acusando o balancete um de Capital, acusando o balancete um de Capital, acusando o balancete um de Capital, acusando o balancete um superávit superávit superávit superávit     
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financeirofinanceirofinanceirofinanceiro    de R$ 78.606,27de R$ 78.606,27de R$ 78.606,27de R$ 78.606,27.  Submetido a .  Submetido a .  Submetido a .  Submetido a     votos, após as explicações do votos, após as explicações do votos, após as explicações do votos, após as explicações do 
Secretário Executivo,Secretário Executivo,Secretário Executivo,Secretário Executivo,        foi o balancete de agosto aprovado por unanimidade.foi o balancete de agosto aprovado por unanimidade.foi o balancete de agosto aprovado por unanimidade.foi o balancete de agosto aprovado por unanimidade.    

03 03 03 03 ––––    Leitura, discussão e votação do projeto de suplementação de verbas junto Leitura, discussão e votação do projeto de suplementação de verbas junto Leitura, discussão e votação do projeto de suplementação de verbas junto Leitura, discussão e votação do projeto de suplementação de verbas junto 
às Contas de “Férias”, “Fundo de Garantia”, “Serviços Diversos”às Contas de “Férias”, “Fundo de Garantia”, “Serviços Diversos”às Contas de “Férias”, “Fundo de Garantia”, “Serviços Diversos”às Contas de “Férias”, “Fundo de Garantia”, “Serviços Diversos”        e “Encae “Encae “Encae “Encargos rgos rgos rgos 
Trabalhistas”, nos valores respectivos de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ Trabalhistas”, nos valores respectivos de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ Trabalhistas”, nos valores respectivos de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ Trabalhistas”, nos valores respectivos de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ 
4.000,00 e R$ 54.000,00, num total de R$ 61.000,00, servindo de cobertura4.000,00 e R$ 54.000,00, num total de R$ 61.000,00, servindo de cobertura4.000,00 e R$ 54.000,00, num total de R$ 61.000,00, servindo de cobertura4.000,00 e R$ 54.000,00, num total de R$ 61.000,00, servindo de cobertura    a a a a 
arrecadação a maior na conta de “Recuperação de Despesas”,  projeto exposto arrecadação a maior na conta de “Recuperação de Despesas”,  projeto exposto arrecadação a maior na conta de “Recuperação de Despesas”,  projeto exposto arrecadação a maior na conta de “Recuperação de Despesas”,  projeto exposto 
pelo Secretário Executivopelo Secretário Executivopelo Secretário Executivopelo Secretário Executivo    e e e e que foi aprovado por unanimidade.que foi aprovado por unanimidade.que foi aprovado por unanimidade.que foi aprovado por unanimidade.    

04 04 04 04 ––––    Leitura  e discussão da Proposta de Orçamento para o Exercício de 2012, Leitura  e discussão da Proposta de Orçamento para o Exercício de 2012, Leitura  e discussão da Proposta de Orçamento para o Exercício de 2012, Leitura  e discussão da Proposta de Orçamento para o Exercício de 2012, 
que estima a Receita total em R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil que estima a Receita total em R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil que estima a Receita total em R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil que estima a Receita total em R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil 
ReaReaReaReaiiiissss))))    e fixa a Despesa e fixa a Despesa e fixa a Despesa e fixa a Despesa em igual importância, em igual importância, em igual importância, em igual importância, projeto apresentado nprojeto apresentado nprojeto apresentado nprojeto apresentado no prazo o prazo o prazo o prazo     
estabelecestabelecestabelecestabelecidoidoidoido    pelpelpelpelo Artigo 22 o Artigo 22 o Artigo 22 o Artigo 22     do Estatutodo Estatutodo Estatutodo Estatuto    e submetido à conse submetido à conse submetido à conse submetido à consiiiideração do deração do deração do deração do 
PlenárioPlenárioPlenárioPlenário    que decidiu que o mesmo permanecesse em estudos em poder da que decidiu que o mesmo permanecesse em estudos em poder da que decidiu que o mesmo permanecesse em estudos em poder da que decidiu que o mesmo permanecesse em estudos em poder da 
Diretoria, autorizada Diretoria, autorizada Diretoria, autorizada Diretoria, autorizada esta esta esta esta a receber emendas, a sera receber emendas, a sera receber emendas, a sera receber emendas, a seremememem    oportunamenteoportunamenteoportunamenteoportunamente    
discutidas ediscutidas ediscutidas ediscutidas e    votadvotadvotadvotadasasasas    em qualquer assembem qualquer assembem qualquer assembem qualquer assembléia léia léia léia geral, geral, geral, geral, antes do fim do anoantes do fim do anoantes do fim do anoantes do fim do ano....                                

04 04 04 04 ----Assuntos Gerais: Inicialmente fAssuntos Gerais: Inicialmente fAssuntos Gerais: Inicialmente fAssuntos Gerais: Inicialmente foram oram oram oram     daddaddaddadasasasas    informações sobre o Fundo de informações sobre o Fundo de informações sobre o Fundo de informações sobre o Fundo de 
Assistência Social e Assistência Social e Assistência Social e Assistência Social e aaaa    possibilidadepossibilidadepossibilidadepossibilidade    de os Municípios  poderem de os Municípios  poderem de os Municípios  poderem de os Municípios  poderem se se se se habilitar aos habilitar aos habilitar aos habilitar aos 
respectivos recursos e  montarem suas equipes, contratando orespectivos recursos e  montarem suas equipes, contratando orespectivos recursos e  montarem suas equipes, contratando orespectivos recursos e  montarem suas equipes, contratando os respectivos s respectivos s respectivos s respectivos 
ProfissionaisProfissionaisProfissionaisProfissionais. Ainda foi dado ênfase ao convite para o encontro do dia 27 de . Ainda foi dado ênfase ao convite para o encontro do dia 27 de . Ainda foi dado ênfase ao convite para o encontro do dia 27 de . Ainda foi dado ênfase ao convite para o encontro do dia 27 de 
setembro, em que serão objeto de estudos a questão da assistência social nos setembro, em que serão objeto de estudos a questão da assistência social nos setembro, em que serão objeto de estudos a questão da assistência social nos setembro, em que serão objeto de estudos a questão da assistência social nos 
Municípios, sendo importante a presença dos Contadores Municipais, tendo Municípios, sendo importante a presença dos Contadores Municipais, tendo Municípios, sendo importante a presença dos Contadores Municipais, tendo Municípios, sendo importante a presença dos Contadores Municipais, tendo 
em vista a presem vista a presem vista a presem vista a prestações  de contas dos recursos que forem recebidostações  de contas dos recursos que forem recebidostações  de contas dos recursos que forem recebidostações  de contas dos recursos que forem recebidos    para a para a para a para a 
aplicação na área da assistência social.aplicação na área da assistência social.aplicação na área da assistência social.aplicação na área da assistência social.        Outro aviso, endereçado aos Outro aviso, endereçado aos Outro aviso, endereçado aos Outro aviso, endereçado aos 
Secretários da Agricultura, foi dadoSecretários da Agricultura, foi dadoSecretários da Agricultura, foi dadoSecretários da Agricultura, foi dado    pelo pelo pelo pelo Presidente do Cresma Missões, Presidente do Cresma Missões, Presidente do Cresma Missões, Presidente do Cresma Missões, 
Diomar Formenton, a propósito do Seminário que envolveráDiomar Formenton, a propósito do Seminário que envolveráDiomar Formenton, a propósito do Seminário que envolveráDiomar Formenton, a propósito do Seminário que envolverá    os Secretários os Secretários os Secretários os Secretários 
Municipais de Agricultura e tratará do Serviço de Inspeção Municipal dos Municipais de Agricultura e tratará do Serviço de Inspeção Municipal dos Municipais de Agricultura e tratará do Serviço de Inspeção Municipal dos Municipais de Agricultura e tratará do Serviço de Inspeção Municipal dos 
produtos de origem animalprodutos de origem animalprodutos de origem animalprodutos de origem animal.  Na oportunidade, foi explanado o programa do .  Na oportunidade, foi explanado o programa do .  Na oportunidade, foi explanado o programa do .  Na oportunidade, foi explanado o programa do 
encontro e a importância do evento, tendo em vista o agro negócio envolvido e encontro e a importância do evento, tendo em vista o agro negócio envolvido e encontro e a importância do evento, tendo em vista o agro negócio envolvido e encontro e a importância do evento, tendo em vista o agro negócio envolvido e 
a presença de Téa presença de Téa presença de Téa presença de Técnicoscnicoscnicoscnicos    da área sanitária animal.da área sanitária animal.da área sanitária animal.da área sanitária animal.    Ainda foi avisado que a Ainda foi avisado que a Ainda foi avisado que a Ainda foi avisado que a 
Municipalidade de São Luiz Gonzaga Municipalidade de São Luiz Gonzaga Municipalidade de São Luiz Gonzaga Municipalidade de São Luiz Gonzaga está por está por está por está por receber 10 mil mudas receber 10 mil mudas receber 10 mil mudas receber 10 mil mudas     de de de de 
árvores nativas, árvores nativas, árvores nativas, árvores nativas, ttttendo endo endo endo condições de atender condições de atender condições de atender condições de atender os Municípios interessadosos Municípios interessadosos Municípios interessadosos Municípios interessados. A . A . A . A 
seguir, foi dada a palavra ao Prefeito Mariovane Weis, Pseguir, foi dada a palavra ao Prefeito Mariovane Weis, Pseguir, foi dada a palavra ao Prefeito Mariovane Weis, Pseguir, foi dada a palavra ao Prefeito Mariovane Weis, Presidente da Famursresidente da Famursresidente da Famursresidente da Famurs, , , , 
que discorreu  sobre a causa municipalistaque discorreu  sobre a causa municipalistaque discorreu  sobre a causa municipalistaque discorreu  sobre a causa municipalista,,,,    uma das prioridades que a uma das prioridades que a uma das prioridades que a uma das prioridades que a 
EntidadeEntidadeEntidadeEntidade        defende e que acaba de assinalar uma importante vitória com a defende e que acaba de assinalar uma importante vitória com a defende e que acaba de assinalar uma importante vitória com a defende e que acaba de assinalar uma importante vitória com a 
recente aprovação recente aprovação recente aprovação recente aprovação dddda Câmara dos Deputadosa Câmara dos Deputadosa Câmara dos Deputadosa Câmara dos Deputados    da Emenda 29da Emenda 29da Emenda 29da Emenda 29,,,,        visando visando visando visando     
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encontrar uma solução para encontrar uma solução para encontrar uma solução para encontrar uma solução para o déficit na área da saúde,  mediante a injeção de o déficit na área da saúde,  mediante a injeção de o déficit na área da saúde,  mediante a injeção de o déficit na área da saúde,  mediante a injeção de 
mais recursos financeiros da parte dos Governo Federal mais recursos financeiros da parte dos Governo Federal mais recursos financeiros da parte dos Governo Federal mais recursos financeiros da parte dos Governo Federal e Estaduale Estaduale Estaduale Estadual. Outro . Outro . Outro . Outro 
assuntoassuntoassuntoassunto    abordado, aliás, abordado, aliás, abordado, aliás, abordado, aliás,     bastante polêmicobastante polêmicobastante polêmicobastante polêmico    e que tem preocupado  os e que tem preocupado  os e que tem preocupado  os e que tem preocupado  os 
MunicípiosMunicípiosMunicípiosMunicípios,  foi o do transporte escolar,  foi o do transporte escolar,  foi o do transporte escolar,  foi o do transporte escolar, o qual a Famurs prete, o qual a Famurs prete, o qual a Famurs prete, o qual a Famurs pretende resolver nde resolver nde resolver nde resolver 
com o Governo do Estado.com o Governo do Estado.com o Governo do Estado.com o Governo do Estado.    A Folha dos Servidores e dos Fornecedores também A Folha dos Servidores e dos Fornecedores também A Folha dos Servidores e dos Fornecedores também A Folha dos Servidores e dos Fornecedores também 
está sendo objeto de negociação, contando desta vez com o interesse do está sendo objeto de negociação, contando desta vez com o interesse do está sendo objeto de negociação, contando desta vez com o interesse do está sendo objeto de negociação, contando desta vez com o interesse do BBBBanco anco anco anco 
do do do do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além do Banrisul, com o qual muitos Banrisul, com o qual muitos Banrisul, com o qual muitos Banrisul, com o qual muitos 
Municípios tem aMunicípios tem aMunicípios tem aMunicípios tem atualmente contrato, que em breve irão vencer.tualmente contrato, que em breve irão vencer.tualmente contrato, que em breve irão vencer.tualmente contrato, que em breve irão vencer.    Salientou que Salientou que Salientou que Salientou que 
a negociação coletiva, que envolve muitos Municípios, certamente é mais a negociação coletiva, que envolve muitos Municípios, certamente é mais a negociação coletiva, que envolve muitos Municípios, certamente é mais a negociação coletiva, que envolve muitos Municípios, certamente é mais 
vantajosa que a negociação individual.vantajosa que a negociação individual.vantajosa que a negociação individual.vantajosa que a negociação individual.    ReferiuReferiuReferiuReferiu----se ainda a outros projetos que se ainda a outros projetos que se ainda a outros projetos que se ainda a outros projetos que 
a Famurs está tocandoa Famurs está tocandoa Famurs está tocandoa Famurs está tocando, entre os quais, entre os quais, entre os quais, entre os quais    a parcera parcera parcera parceria ia ia ia     dos Municípios dos Municípios dos Municípios dos Municípios com o ISAMcom o ISAMcom o ISAMcom o ISAM    
e a luta para a liberação dos Restos a Pagar pelo Governo Federale a luta para a liberação dos Restos a Pagar pelo Governo Federale a luta para a liberação dos Restos a Pagar pelo Governo Federale a luta para a liberação dos Restos a Pagar pelo Governo Federal. C. C. C. Convidou onvidou onvidou onvidou 
ainda ainda ainda ainda para o para o para o para o encontro com os grandes veículos de comunicaçãoencontro com os grandes veículos de comunicaçãoencontro com os grandes veículos de comunicaçãoencontro com os grandes veículos de comunicação,,,,    eventoeventoeventoevento    que que que que 
será levado a efeito no próximo dia 29 de setembro, a partir das 12:00 horasserá levado a efeito no próximo dia 29 de setembro, a partir das 12:00 horasserá levado a efeito no próximo dia 29 de setembro, a partir das 12:00 horasserá levado a efeito no próximo dia 29 de setembro, a partir das 12:00 horas,,,,    
na Sede da Fanurs,  em Porto Alegrena Sede da Fanurs,  em Porto Alegrena Sede da Fanurs,  em Porto Alegrena Sede da Fanurs,  em Porto Alegre. . . .     Concluída a exposição do Presidente da Concluída a exposição do Presidente da Concluída a exposição do Presidente da Concluída a exposição do Presidente da 
Famurs, os Prefeitos Vilmar Kaiser, Ernesto Ivo de Lima e Enio Coleto Famurs, os Prefeitos Vilmar Kaiser, Ernesto Ivo de Lima e Enio Coleto Famurs, os Prefeitos Vilmar Kaiser, Ernesto Ivo de Lima e Enio Coleto Famurs, os Prefeitos Vilmar Kaiser, Ernesto Ivo de Lima e Enio Coleto 
Carvalho fizeram observaçõesCarvalho fizeram observaçõesCarvalho fizeram observaçõesCarvalho fizeram observações    quanto ao vencimento do contrato da Folha dos quanto ao vencimento do contrato da Folha dos quanto ao vencimento do contrato da Folha dos quanto ao vencimento do contrato da Folha dos 
Servidores somente no próximo anoServidores somente no próximo anoServidores somente no próximo anoServidores somente no próximo ano, quanto à situação ocorrida em Santo , quanto à situação ocorrida em Santo , quanto à situação ocorrida em Santo , quanto à situação ocorrida em Santo 
AntAntAntAntôôôônio das Missõesnio das Missõesnio das Missõesnio das Missões, relativa a, relativa a, relativa a, relativa ao transporte escolaro transporte escolaro transporte escolaro transporte escolar    e o pedido de agilização e o pedido de agilização e o pedido de agilização e o pedido de agilização 
dos prodos prodos prodos processcesscesscessos os os os nnnno BNDESo BNDESo BNDESo BNDES, respectivamente., respectivamente., respectivamente., respectivamente.    Dada a palavra ao Sr César Dada a palavra ao Sr César Dada a palavra ao Sr César Dada a palavra ao Sr César 
Gotta, Gerente Comercial daGotta, Gerente Comercial daGotta, Gerente Comercial daGotta, Gerente Comercial da    Portal Público, Portal Público, Portal Público, Portal Público,     este  discorreueste  discorreueste  discorreueste  discorreu    sobre  os sesobre  os sesobre  os sesobre  os serviços rviços rviços rviços 
que sua empresa ofereceque sua empresa ofereceque sua empresa ofereceque sua empresa oferece    aos Municípiosaos Municípiosaos Municípiosaos Municípios, através de sistemas digitais, para , através de sistemas digitais, para , através de sistemas digitais, para , através de sistemas digitais, para 
solução em sistemas  de informática e gestão para o setor público. Citou as solução em sistemas  de informática e gestão para o setor público. Citou as solução em sistemas  de informática e gestão para o setor público. Citou as solução em sistemas  de informática e gestão para o setor público. Citou as 
vantagens do seu sistema e a assistência que a Empresa presta a seus clientes, vantagens do seu sistema e a assistência que a Empresa presta a seus clientes, vantagens do seu sistema e a assistência que a Empresa presta a seus clientes, vantagens do seu sistema e a assistência que a Empresa presta a seus clientes, 
inclusive capacitaçinclusive capacitaçinclusive capacitaçinclusive capacitação dos operadoresão dos operadoresão dos operadoresão dos operadores....    Logo após a exposição de Cesar Gotta, Logo após a exposição de Cesar Gotta, Logo após a exposição de Cesar Gotta, Logo após a exposição de Cesar Gotta, 
foi feito o convite para o lançamento do Livro “Aves da Capital das Missões”, foi feito o convite para o lançamento do Livro “Aves da Capital das Missões”, foi feito o convite para o lançamento do Livro “Aves da Capital das Missões”, foi feito o convite para o lançamento do Livro “Aves da Capital das Missões”, 
de autoria de Dante Andres  Meller, que se dará no próximo  dia 07 de de autoria de Dante Andres  Meller, que se dará no próximo  dia 07 de de autoria de Dante Andres  Meller, que se dará no próximo  dia 07 de de autoria de Dante Andres  Meller, que se dará no próximo  dia 07 de 
outubrooutubrooutubrooutubro,,,,    na na na na parte da tarde, durante a parte da tarde, durante a parte da tarde, durante a parte da tarde, durante a Feira do LivrFeira do LivrFeira do LivrFeira do Livro de Santo Angeloo de Santo Angeloo de Santo Angeloo de Santo Angelo, evento , evento , evento , evento 
este a se realizar de 06 a 09 de outubro. Por sua vez, o Prefeito Adair José este a se realizar de 06 a 09 de outubro. Por sua vez, o Prefeito Adair José este a se realizar de 06 a 09 de outubro. Por sua vez, o Prefeito Adair José este a se realizar de 06 a 09 de outubro. Por sua vez, o Prefeito Adair José 
Trott de Cerro Largo convidou para a abertura dos festejos da “Oktoberfest Trott de Cerro Largo convidou para a abertura dos festejos da “Oktoberfest Trott de Cerro Largo convidou para a abertura dos festejos da “Oktoberfest Trott de Cerro Largo convidou para a abertura dos festejos da “Oktoberfest 
Missões”, a ter lugar às 16:00 horas do dia 11 de outubro vindouro.Missões”, a ter lugar às 16:00 horas do dia 11 de outubro vindouro.Missões”, a ter lugar às 16:00 horas do dia 11 de outubro vindouro.Missões”, a ter lugar às 16:00 horas do dia 11 de outubro vindouro.    Ainda fez Ainda fez Ainda fez Ainda fez 
uso da palavra uso da palavra uso da palavra uso da palavra     o Viceo Viceo Viceo Vice----Prefeito de São Borja, Jeferson Homrich, Prefeito de São Borja, Jeferson Homrich, Prefeito de São Borja, Jeferson Homrich, Prefeito de São Borja, Jeferson Homrich, que é o que é o que é o que é o 
representante drepresentante drepresentante drepresentante da AMM no Conselho dos Vicea AMM no Conselho dos Vicea AMM no Conselho dos Vicea AMM no Conselho dos Vice----Prefeitos da Prefeitos da Prefeitos da Prefeitos da FFFFamursamursamursamurs, organismo , organismo , organismo , organismo 
recentemente criadorecentemente criadorecentemente criadorecentemente criado    que visa integrar que visa integrar que visa integrar que visa integrar a nova categoria na filosofia da Famurs, a nova categoria na filosofia da Famurs, a nova categoria na filosofia da Famurs, a nova categoria na filosofia da Famurs, 
preparando os seus elementos parpreparando os seus elementos parpreparando os seus elementos parpreparando os seus elementos para desempenhar futuras gestões municipalistas a desempenhar futuras gestões municipalistas a desempenhar futuras gestões municipalistas a desempenhar futuras gestões municipalistas 
e, na eventualidade de virem a ser eleitos Prefeitos, estarem preparados para e, na eventualidade de virem a ser eleitos Prefeitos, estarem preparados para e, na eventualidade de virem a ser eleitos Prefeitos, estarem preparados para e, na eventualidade de virem a ser eleitos Prefeitos, estarem preparados para 
assumir  cargos na Famurs.  assumir  cargos na Famurs.  assumir  cargos na Famurs.  assumir  cargos na Famurs.          
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05 05 05 05 ––––    Palestra do Assessor Jurídico Bel Gladimir Chiele da CDPPalestra do Assessor Jurídico Bel Gladimir Chiele da CDPPalestra do Assessor Jurídico Bel Gladimir Chiele da CDPPalestra do Assessor Jurídico Bel Gladimir Chiele da CDP, apontando , apontando , apontando , apontando 
alguns dos principais problemaalguns dos principais problemaalguns dos principais problemaalguns dos principais problemas que preocupam os Municípios e a Famurs, s que preocupam os Municípios e a Famurs, s que preocupam os Municípios e a Famurs, s que preocupam os Municípios e a Famurs, 
entre os quais destacou a área da saúde, em que os repasses dos Governos entre os quais destacou a área da saúde, em que os repasses dos Governos entre os quais destacou a área da saúde, em que os repasses dos Governos entre os quais destacou a área da saúde, em que os repasses dos Governos 
Federal e Estadual Federal e Estadual Federal e Estadual Federal e Estadual tem sidotem sidotem sidotem sido    insuficientes e onde há alta intromissão dosinsuficientes e onde há alta intromissão dosinsuficientes e onde há alta intromissão dosinsuficientes e onde há alta intromissão dos    
membros do Ministério Público emembros do Ministério Público emembros do Ministério Público emembros do Ministério Público e    dededede    outros setores ao ponto de comprooutros setores ao ponto de comprooutros setores ao ponto de comprooutros setores ao ponto de comprometer a meter a meter a meter a 
autonomia dos Municípios.autonomia dos Municípios.autonomia dos Municípios.autonomia dos Municípios.    ReferiuReferiuReferiuReferiu----se se se se aindaaindaaindaainda    à questão do Piso do Magistérioà questão do Piso do Magistérioà questão do Piso do Magistérioà questão do Piso do Magistério, , , , 
que muitos Municípios não tem condições financeiras de cumprirque muitos Municípios não tem condições financeiras de cumprirque muitos Municípios não tem condições financeiras de cumprirque muitos Municípios não tem condições financeiras de cumprir. Outro . Outro . Outro . Outro 
assuntos focado foi o da venda da folha dos Servidores a um dos Bancos, assuntos focado foi o da venda da folha dos Servidores a um dos Bancos, assuntos focado foi o da venda da folha dos Servidores a um dos Bancos, assuntos focado foi o da venda da folha dos Servidores a um dos Bancos, 
preferencialmente a um preferencialmente a um preferencialmente a um preferencialmente a um Banco PBanco PBanco PBanco Público, evitando  licitações.úblico, evitando  licitações.úblico, evitando  licitações.úblico, evitando  licitações.    Ao encerrar o  Ao encerrar o  Ao encerrar o  Ao encerrar o  
palestrante convidou para o Seminário que a Famurs realizará nos dias 04, 05 palestrante convidou para o Seminário que a Famurs realizará nos dias 04, 05 palestrante convidou para o Seminário que a Famurs realizará nos dias 04, 05 palestrante convidou para o Seminário que a Famurs realizará nos dias 04, 05 
e 06 de Outubroe 06 de Outubroe 06 de Outubroe 06 de Outubro, , , ,     quando serão debatidos questões das ações e programas de quando serão debatidos questões das ações e programas de quando serão debatidos questões das ações e programas de quando serão debatidos questões das ações e programas de 
saúde, como  ESFsaúde, como  ESFsaúde, como  ESFsaúde, como  ESF, PACS, terceirizações dos serviços de saúd, PACS, terceirizações dos serviços de saúd, PACS, terceirizações dos serviços de saúd, PACS, terceirizações dos serviços de saúde no primeiro dia e no primeiro dia e no primeiro dia e no primeiro dia 
e saneamento ambiental, resíduos sólidos e eficiência energética nos dias 06 e e saneamento ambiental, resíduos sólidos e eficiência energética nos dias 06 e e saneamento ambiental, resíduos sólidos e eficiência energética nos dias 06 e e saneamento ambiental, resíduos sólidos e eficiência energética nos dias 06 e 
07.07.07.07.    

06060606----    Encerramento: Esgotada a Ordem do dia, posta a palavra a disposição e Encerramento: Esgotada a Ordem do dia, posta a palavra a disposição e Encerramento: Esgotada a Ordem do dia, posta a palavra a disposição e Encerramento: Esgotada a Ordem do dia, posta a palavra a disposição e 
como ninguém mais quisesse se manifestar, o Sr Presidente convocou a como ninguém mais quisesse se manifestar, o Sr Presidente convocou a como ninguém mais quisesse se manifestar, o Sr Presidente convocou a como ninguém mais quisesse se manifestar, o Sr Presidente convocou a 
próxima assepróxima assepróxima assepróxima assembléia geral, que será levada a efeito no próximo dia 21 de mbléia geral, que será levada a efeito no próximo dia 21 de mbléia geral, que será levada a efeito no próximo dia 21 de mbléia geral, que será levada a efeito no próximo dia 21 de 
outubro e sediada pelo Município de Pirapó, fez os agradecimentos de praxe e outubro e sediada pelo Município de Pirapó, fez os agradecimentos de praxe e outubro e sediada pelo Município de Pirapó, fez os agradecimentos de praxe e outubro e sediada pelo Município de Pirapó, fez os agradecimentos de praxe e 
declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será 
enviada, juntamente com o balancete do mês deenviada, juntamente com o balancete do mês deenviada, juntamente com o balancete do mês deenviada, juntamente com o balancete do mês de    setembro de 2011 a rodos os setembro de 2011 a rodos os setembro de 2011 a rodos os setembro de 2011 a rodos os 
Municípios, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendasMunicípios, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendasMunicípios, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendasMunicípios, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, , , , 
as quais, se houver, serão devidamente discutidas e votadasas quais, se houver, serão devidamente discutidas e votadasas quais, se houver, serão devidamente discutidas e votadasas quais, se houver, serão devidamente discutidas e votadas....                        
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    ATA  N. 422/2011 ATA  N. 422/2011 ATA  N. 422/2011 ATA  N. 422/2011 ––––    Assembléia Extraordinária, realizada na cidade Assembléia Extraordinária, realizada na cidade Assembléia Extraordinária, realizada na cidade Assembléia Extraordinária, realizada na cidade 
de Sãode Sãode Sãode São    Luiz Gonzaga, RS.Luiz Gonzaga, RS.Luiz Gonzaga, RS.Luiz Gonzaga, RS.    Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro 
do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15:00 horas, tendo por local o Auditório do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15:00 horas, tendo por local o Auditório do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15:00 horas, tendo por local o Auditório do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15:00 horas, tendo por local o Auditório 
Principal do Parque do Sindicato Rural, da cidade de São Luiz Gonzaga, Principal do Parque do Sindicato Rural, da cidade de São Luiz Gonzaga, Principal do Parque do Sindicato Rural, da cidade de São Luiz Gonzaga, Principal do Parque do Sindicato Rural, da cidade de São Luiz Gonzaga, 
Estado do Rio Grande do SulEstado do Rio Grande do SulEstado do Rio Grande do SulEstado do Rio Grande do Sul, previamente c, previamente c, previamente c, previamente convocados e sob a presidência do onvocados e sob a presidência do onvocados e sob a presidência do onvocados e sob a presidência do 
Prefeito de Giruá, Angelo Fabiam Duarte Thomas, reuniramPrefeito de Giruá, Angelo Fabiam Duarte Thomas, reuniramPrefeito de Giruá, Angelo Fabiam Duarte Thomas, reuniramPrefeito de Giruá, Angelo Fabiam Duarte Thomas, reuniram----se em assembléia se em assembléia se em assembléia se em assembléia 
geral extraordinária os membros integrantes da Associação dos Municípios das geral extraordinária os membros integrantes da Associação dos Municípios das geral extraordinária os membros integrantes da Associação dos Municípios das geral extraordinária os membros integrantes da Associação dos Municípios das 
Missões, representados por Prefeitos, ViceMissões, representados por Prefeitos, ViceMissões, representados por Prefeitos, ViceMissões, representados por Prefeitos, Vice----Prefeitos,Prefeitos,Prefeitos,Prefeitos,    Vereadores eVereadores eVereadores eVereadores e    SecreSecreSecreSecretários tários tários tários 
Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, 
que faz parte integrante desta ata.que faz parte integrante desta ata.que faz parte integrante desta ata.que faz parte integrante desta ata.    Instalada a Mesa Diretora, fez uso da Instalada a Mesa Diretora, fez uso da Instalada a Mesa Diretora, fez uso da Instalada a Mesa Diretora, fez uso da 
palavra o Prefeito anfitrião, Vicente Dielpalavra o Prefeito anfitrião, Vicente Dielpalavra o Prefeito anfitrião, Vicente Dielpalavra o Prefeito anfitrião, Vicente Diel, que saudou os presentes, dando, que saudou os presentes, dando, que saudou os presentes, dando, que saudou os presentes, dando----
lhes as Boas Vindas e agrlhes as Boas Vindas e agrlhes as Boas Vindas e agrlhes as Boas Vindas e agradecendo a sua pradecendo a sua pradecendo a sua pradecendo a sua preeeesença, além dsença, além dsença, além dsença, além doooo        prestprestprestprestiiiiggggiiiio que o que o que o que 
estavam emprestando àestavam emprestando àestavam emprestando àestavam emprestando à    tradicional Feira, que está sendo realizada neste local, tradicional Feira, que está sendo realizada neste local, tradicional Feira, que está sendo realizada neste local, tradicional Feira, que está sendo realizada neste local, 
no qual será recebido dentro de poucas horas o Exmo Senhor Governador do no qual será recebido dentro de poucas horas o Exmo Senhor Governador do no qual será recebido dentro de poucas horas o Exmo Senhor Governador do no qual será recebido dentro de poucas horas o Exmo Senhor Governador do 
Estado e outras altas Autoridades que o acompanham, motiEstado e outras altas Autoridades que o acompanham, motiEstado e outras altas Autoridades que o acompanham, motiEstado e outras altas Autoridades que o acompanham, motivo pelo qual vo pelo qual vo pelo qual vo pelo qual 
reiterou o convite à permanência dos presentereiterou o convite à permanência dos presentereiterou o convite à permanência dos presentereiterou o convite à permanência dos presentes paras paras paras para    a recepção das mesmas, a recepção das mesmas, a recepção das mesmas, a recepção das mesmas, 
evento previsto para logo evento previsto para logo evento previsto para logo evento previsto para logo após a após a após a após a assembléia geral.assembléia geral.assembléia geral.assembléia geral.    A seguir, o Sr Presidente A seguir, o Sr Presidente A seguir, o Sr Presidente A seguir, o Sr Presidente 
colocou  em discussão a proposta de orçamento da AMM, para o Exercício de colocou  em discussão a proposta de orçamento da AMM, para o Exercício de colocou  em discussão a proposta de orçamento da AMM, para o Exercício de colocou  em discussão a proposta de orçamento da AMM, para o Exercício de 
2012201220122012, que prevê a, que prevê a, que prevê a, que prevê a    Receita de R$ 548.000,00 e a Despesa em igual Receita de R$ 548.000,00 e a Despesa em igual Receita de R$ 548.000,00 e a Despesa em igual Receita de R$ 548.000,00 e a Despesa em igual 
importância, dando a palavra ao Secretário Executivo para a devida importância, dando a palavra ao Secretário Executivo para a devida importância, dando a palavra ao Secretário Executivo para a devida importância, dando a palavra ao Secretário Executivo para a devida 
explanação do projetoexplanação do projetoexplanação do projetoexplanação do projeto, o que o mesmo fez, detendo, o que o mesmo fez, detendo, o que o mesmo fez, detendo, o que o mesmo fez, detendo----se mais nas explicações das se mais nas explicações das se mais nas explicações das se mais nas explicações das 
Despesas de Assistência, nas quais eDespesas de Assistência, nas quais eDespesas de Assistência, nas quais eDespesas de Assistência, nas quais errrram viáveisam viáveisam viáveisam viáveis    alterações, o qualterações, o qualterações, o qualterações, o que no setor e no setor e no setor e no setor 
administrativo era pouco plausível, visto que administrativo era pouco plausível, visto que administrativo era pouco plausível, visto que administrativo era pouco plausível, visto que os valores ali constantes se os valores ali constantes se os valores ali constantes se os valores ali constantes se 
estribavam na execução orçamentária do corrente exercício, com o reajuste estribavam na execução orçamentária do corrente exercício, com o reajuste estribavam na execução orçamentária do corrente exercício, com o reajuste estribavam na execução orçamentária do corrente exercício, com o reajuste 
baseado nos índices oficiais, salvo que fosse procedida uma alteração profunda baseado nos índices oficiais, salvo que fosse procedida uma alteração profunda baseado nos índices oficiais, salvo que fosse procedida uma alteração profunda baseado nos índices oficiais, salvo que fosse procedida uma alteração profunda 
na estrutura da Ana estrutura da Ana estrutura da Ana estrutura da Associação. ssociação. ssociação. ssociação. Assim, as discussões Assim, as discussões Assim, as discussões Assim, as discussões se centraram sobre as verbas se centraram sobre as verbas se centraram sobre as verbas se centraram sobre as verbas 
da prestação de assistência, que prevê Despesas no valor de R$ 320.000,00 da prestação de assistência, que prevê Despesas no valor de R$ 320.000,00 da prestação de assistência, que prevê Despesas no valor de R$ 320.000,00 da prestação de assistência, que prevê Despesas no valor de R$ 320.000,00 
contra R$ 218.000,00,  previsto para o Setor Administrativo. Na contra R$ 218.000,00,  previsto para o Setor Administrativo. Na contra R$ 218.000,00,  previsto para o Setor Administrativo. Na contra R$ 218.000,00,  previsto para o Setor Administrativo. Na 
oportunidade, também foi alertado que as dotações consignoportunidade, também foi alertado que as dotações consignoportunidade, também foi alertado que as dotações consignoportunidade, também foi alertado que as dotações consignadas para as adas para as adas para as adas para as 
assessorias judiciária assessorias judiciária assessorias judiciária assessorias judiciária e administrativae administrativae administrativae administrativa        em Brasília, no valor total de R$ em Brasília, no valor total de R$ em Brasília, no valor total de R$ em Brasília, no valor total de R$ 
255.000,00,  eram baseadas em contratos e, assim, antes de qualquer coisa,   255.000,00,  eram baseadas em contratos e, assim, antes de qualquer coisa,   255.000,00,  eram baseadas em contratos e, assim, antes de qualquer coisa,   255.000,00,  eram baseadas em contratos e, assim, antes de qualquer coisa,   
teriam que ser discutidos e alterados os respectivos contratos. teriam que ser discutidos e alterados os respectivos contratos. teriam que ser discutidos e alterados os respectivos contratos. teriam que ser discutidos e alterados os respectivos contratos. Ao final, Ao final, Ao final, Ao final, 
discutidos os divdiscutidos os divdiscutidos os divdiscutidos os diversos aspetos da proposta orçamentária e tendo em vista os ersos aspetos da proposta orçamentária e tendo em vista os ersos aspetos da proposta orçamentária e tendo em vista os ersos aspetos da proposta orçamentária e tendo em vista os 
problemas subjacentes, o assunto ficou relegado à Diretoriaproblemas subjacentes, o assunto ficou relegado à Diretoriaproblemas subjacentes, o assunto ficou relegado à Diretoriaproblemas subjacentes, o assunto ficou relegado à Diretoria    para os devidos para os devidos para os devidos para os devidos 
estudos e oportuno reestudos e oportuno reestudos e oportuno reestudos e oportuno re----encaminhamento à assembléia geral para que o projeto encaminhamento à assembléia geral para que o projeto encaminhamento à assembléia geral para que o projeto encaminhamento à assembléia geral para que o projeto 
possa ser votado antes do fim do ano.possa ser votado antes do fim do ano.possa ser votado antes do fim do ano.possa ser votado antes do fim do ano.    Isto posIsto posIsto posIsto posto, o Sr Presidente declarou to, o Sr Presidente declarou to, o Sr Presidente declarou to, o Sr Presidente declarou 
cumprida a Ordem do Dia, estabelecida na convocação e consultou a plenário cumprida a Ordem do Dia, estabelecida na convocação e consultou a plenário cumprida a Ordem do Dia, estabelecida na convocação e consultou a plenário cumprida a Ordem do Dia, estabelecida na convocação e consultou a plenário 
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da assembléia geral se desejava tratar de outros assuntos e, com a anuênciada assembléia geral se desejava tratar de outros assuntos e, com a anuênciada assembléia geral se desejava tratar de outros assuntos e, com a anuênciada assembléia geral se desejava tratar de outros assuntos e, com a anuência    da da da da 
mesma, foi dada a palavra ao Prefeito Ernesto Imesma, foi dada a palavra ao Prefeito Ernesto Imesma, foi dada a palavra ao Prefeito Ernesto Imesma, foi dada a palavra ao Prefeito Ernesto Ivo de Limavo de Limavo de Limavo de Lima        de Santo Antônde Santo Antônde Santo Antônde Santo Antônio io io io 
das Missões, que apresentou uma proposição, endereçada aos Exmos Senhores das Missões, que apresentou uma proposição, endereçada aos Exmos Senhores das Missões, que apresentou uma proposição, endereçada aos Exmos Senhores das Missões, que apresentou uma proposição, endereçada aos Exmos Senhores 
Governador do Estado,  Secretário da Agricultura,  Ministro da Agricultura e Governador do Estado,  Secretário da Agricultura,  Ministro da Agricultura e Governador do Estado,  Secretário da Agricultura,  Ministro da Agricultura e Governador do Estado,  Secretário da Agricultura,  Ministro da Agricultura e 
a Assembleia Legislativa do Estadoa Assembleia Legislativa do Estadoa Assembleia Legislativa do Estadoa Assembleia Legislativa do Estado, relatando a situação aflitiva dos , relatando a situação aflitiva dos , relatando a situação aflitiva dos , relatando a situação aflitiva dos 
produtores ruraisprodutores ruraisprodutores ruraisprodutores rurais            dos principados principados principados principais produtos, trigo e arroz, motivada pelos is produtos, trigo e arroz, motivada pelos is produtos, trigo e arroz, motivada pelos is produtos, trigo e arroz, motivada pelos 
baixos preços e solicitando providências no sentido de que tal comercialização baixos preços e solicitando providências no sentido de que tal comercialização baixos preços e solicitando providências no sentido de que tal comercialização baixos preços e solicitando providências no sentido de que tal comercialização 
seja,no mínimo, praticada pelo preço mínimo estabelecidoseja,no mínimo, praticada pelo preço mínimo estabelecidoseja,no mínimo, praticada pelo preço mínimo estabelecidoseja,no mínimo, praticada pelo preço mínimo estabelecido, o que foi aprovado , o que foi aprovado , o que foi aprovado , o que foi aprovado 
por unanimidadepor unanimidadepor unanimidadepor unanimidade....    Ainda houve manifestações e convite paraAinda houve manifestações e convite paraAinda houve manifestações e convite paraAinda houve manifestações e convite para    encontro em São encontro em São encontro em São encontro em São 
BorjaBorjaBorjaBorja,,,,    dia 30, na Câmara de Vereadoresdia 30, na Câmara de Vereadoresdia 30, na Câmara de Vereadoresdia 30, na Câmara de Vereadores, tratando da reivindicação, tratando da reivindicação, tratando da reivindicação, tratando da reivindicação, , , ,     visando a visando a visando a visando a 
instalação de Freeinstalação de Freeinstalação de Freeinstalação de Free    shopping  na cidade, que faz fronteira com a Argentina.shopping  na cidade, que faz fronteira com a Argentina.shopping  na cidade, que faz fronteira com a Argentina.shopping  na cidade, que faz fronteira com a Argentina.    
Outra manifestação foi com relação à recente constituição ns Outra manifestação foi com relação à recente constituição ns Outra manifestação foi com relação à recente constituição ns Outra manifestação foi com relação à recente constituição ns \\\\famurs do famurs do famurs do famurs do 
Conselho dos SConselho dos SConselho dos SConselho dos Secretários da Fazenda, cabendo a cada Associação de ecretários da Fazenda, cabendo a cada Associação de ecretários da Fazenda, cabendo a cada Associação de ecretários da Fazenda, cabendo a cada Associação de 
Municípios indicar um representante titular e outro suplente para compor este Municípios indicar um representante titular e outro suplente para compor este Municípios indicar um representante titular e outro suplente para compor este Municípios indicar um representante titular e outro suplente para compor este 
novo Conselho.novo Conselho.novo Conselho.novo Conselho.    

    Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais quisesse fazer uso da Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais quisesse fazer uso da Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais quisesse fazer uso da Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais quisesse fazer uso da 
palavrapalavrapalavrapalavra, o Sr Presidente fez os agradecimen, o Sr Presidente fez os agradecimen, o Sr Presidente fez os agradecimen, o Sr Presidente fez os agradecimentos aos participantes da assembleia tos aos participantes da assembleia tos aos participantes da assembleia tos aos participantes da assembleia 
geral  e, em especial, ao Prefeito anfitrião, renovando o convite a que todos geral  e, em especial, ao Prefeito anfitrião, renovando o convite a que todos geral  e, em especial, ao Prefeito anfitrião, renovando o convite a que todos geral  e, em especial, ao Prefeito anfitrião, renovando o convite a que todos 
participassem dos atos programados, logo mais, com a presença do Governador participassem dos atos programados, logo mais, com a presença do Governador participassem dos atos programados, logo mais, com a presença do Governador participassem dos atos programados, logo mais, com a presença do Governador 
do Estado e outras altas Autoridades, declarando encerrada a sessãdo Estado e outras altas Autoridades, declarando encerrada a sessãdo Estado e outras altas Autoridades, declarando encerrada a sessãdo Estado e outras altas Autoridades, declarando encerrada a sessão, da qual o, da qual o, da qual o, da qual 
foi lavrada a presente ata, da qual será enviada cópia a todos os integrantes foi lavrada a presente ata, da qual será enviada cópia a todos os integrantes foi lavrada a presente ata, da qual será enviada cópia a todos os integrantes foi lavrada a presente ata, da qual será enviada cópia a todos os integrantes 
da AMM, para fins de leiturada AMM, para fins de leiturada AMM, para fins de leiturada AMM, para fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, as quais, se , análise e oferecimento de emendas, as quais, se , análise e oferecimento de emendas, as quais, se , análise e oferecimento de emendas, as quais, se 
houver, serão discutidas e votadas na próxima assembléia geral. houver, serão discutidas e votadas na próxima assembléia geral. houver, serão discutidas e votadas na próxima assembléia geral. houver, serão discutidas e votadas na próxima assembléia geral.                         
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ATA  N. 423/2011 – Assembléia Geral, realizada na cidade de Pirapó, RS.  

Aos 21 (vinte) dias do mes de outubro do ano de 2011, (dois mil e onze), às 
09:30 horas, tendo por local o Salão Paroquial, da cidade de Pirapó, Estado 
do Rio Grande do Sul, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito  
Orcelei Dalla Barba, reuniram-se em assembléia geral ordinária os membros 
integrantes da Associação dos Municípios das Missões, representados por 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e 
Secretários Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas no registro 
das presenças. Constituída a Mesa Diretora, da qual participaram os membros 
da Diretoria da AMM, o Prefeito anfitrião, Floriano Anschau e o Presidente 
da Câmara Municipal de Pirapó, oportunidade em que foi executado o Hino 
Nacional e Municipal, logo após apresentados alguns números de danças do 
PIM, por crianças da escola municipal Henrique Sommer. Dada a palavra ao 
Prefeito anfitrião, o mesmo saudou as Autoridades e demais presentes, 
fazendo referências às comemorações do Município, alusivas ao 24º. 
aniversário. Também solicitou apoio da AMM na luta por melhores acessos ao 
município de Pirapó, face às atuais dificuldades da falta de vias asfaltadas, e 
ainda   o percalço da travessia de balsa para quem pretende demandar a  
cidade.Com a palavra o Presidente da sessão, saudou os presentes e deu 
seguimento a sessão,  determinando ao Secretário Executivo para que fossem 
submetidos à consideração do Plenário as atas das últimas assembléias gerais, 
ainda não votadas,  e do balancete do mês de setembro, como segue: 

 01 – Discussão e votação da ata n. 0421/2011, relativa à Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em São Miguel das Missões, que fora enviada 
previamente a todos  os  membros  da  Associação,  para  fins  de  análise  e  
oferecimento  de Emendas, sendo a mesma aprovada por unanimidade e sem 
quaisquer emendas.  

.  02 – Discussão e votação da Ata n. 422/2011, relativ à Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de setembro último, na cidade de 
São Luiz Gonzaga, a qual fora enviada previamente a todos os integrantes da 
Associação, para fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas.   

 03- Discussão e votação do balancete do mês de setembro de 2011, 
previamente enviado a todos os filiados, para fins de análise, e cujo conteúdo é  
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em resumo o seguinte: Total do Ativo – R$ 308.268,69, sendo de R$ 
301.589,11 o Ativo Circulante e R$ 6.679,58 o Ativo Permanente; Total do 
Passivo – R$ 157.663,14, sendo de R$ 3.646,76 o Passivo Circulante e de R$ 
154.004,38 o Passivo Inexigível, compreendendo o Patrimônio e as Reservas; 
Total de Despesas – R$ 329.265,01, assim discriminadas: Despesas 
Administrativas – R$ 108.846,97,  Despesas de Assistência Técnica – R$ 
186.044,30,  Despesas Industriais – R$ 31.421,84 e Despesas de Capital – R$ 
2.951,90;   Total das Receitas – R$ 479.882,56, assim classificadas: Receitas 
Administrativas – R$ 259.703,72, Receitas vinculadas – R$ 208.317,00 e 
Receitas de Capital – R$ 11.861,84.  Submetido a votos, foi o balancete 
aprovado por unanimidade. 

04 – Assuntos Gerais:  

04.01 - Foi concedido espaço ao Sr. Jacir Linck, representante da Empresa 
ECOPONTES, que constrói pontes metálicas e atua há 37 anos no 
setor. Propõe-se a construir este tipo de ponte em aço, destacando que o 
procedimento é rápido, levando de 7 a 10 dias para conclusão das obras. 
Outro diferencial é a economia de baixo custo de mão-de-obra e pouca 
produção de resíduos ao meio ambiente. Afirmou que o custo de 
construção chega a ser de 30% (trinta por cento) inferior ao de a mesma 
obra em concreto. As pontes podem ser de até 24 metros de vão livre, 
com largura de até 5,60 metros. Colocou a empresa a disposição de 
todos, para maiores detalhes e distribuiu folders da empresa e do seu 
produto. Finalizou, agradecendo a oportunidade. 

04.02 - – Foi aberto espaço às Soberanas de Mato Queimado e de Sete de 
Setembro, que vieram até a reunião da AMM para divulgar seus 
eventos. Inicialmente foi falado sobre a VI EXPOMAQ que acontecerá 
de 11 à 13 de Novembro de 2011 na cidade de Mato Queimado, RS.  
Falou também a Comissão Central da III EXPOSETE, convidando 
para o seu evento, que ocorrerá a partir de 18 de novembro.  

04.03  - A seguir, o Presidente passou a palavra ao Assessor Jurídico da 
entidade, Bel. Gladimir Chiele, que inicialmente agradeceu o espaço 
maior que lhe foi concedido  para debater os assuntos de interesse dos 
Municípios e de suas Administrações. Falou sobre o grande interesse da 
imprensa nacional em desmantelar a imagem dos gestores municipais e se   



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

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

 91 

         referiu à coluna do repórter Giovani Grisotti da RBS, que, usando CE 
meios tecnológicos,  faz pegadinhas, expondo os gestores públicos a 
situações constrangedoras.  A propósito, reportou-se  ao problema que 
agora o Presidente da FAMURS e Prefeito de São Boja vem 
enfrentando, Disse que todos os Prefeitos, alguma vez, já devem ter 
feito nos seus municípios, ação similar, divulgando obras realizadas pela 
sua administração. Entretanto, o Prefeito Mariovane foi alvo de 
cassação e condenado por peculato por tal ato  a 2,5 anos de reclusão.   
A acusação é sistemática e quer impedir que Prefeitos façam com 
recursos públicos promoção pessoal.  Vários prefeitos se manifestaram 
sobre o assunto, entre os quais, Adair Trott  que  firmou que a hora é de 
união dos prefeitos, exigindo mais respeito com os gestores municipais. O 
Prefeito Vicente Diel de São Luiz Gonzaga também disse estar se 
sentindo fragilizado no exercício do seu cargo de Prefeito. O Prefeito de 
Guarani das Missões, Casemiro Waspechowski, sugeriu que a AMM 
faça um manifesto de apoio ao Presidente da FAMURS, que está sendo 
alvo de uma condenação por motivo tão pífio. Amplamente   debatido, 
foi aprovado, por unanimidade,  o manifesto de apoio ao Prefeito 
Mariovane Weiss. Após, Gladimir passou a abordar os problemas que a 
AMM tem com o TCE, relativamente à prestação de serviços, cuja 
sistemática não é aceita. Em defesa, citou o exemplo das  Associações de 
Santa Catarina que possuem profissionais em todas as áreas que os 
municípios precisam, oferecendo serviços de responsabilidade técnica. 
Alegou que possuir um corpo técnico, oferecendo esses serviços aos 
Municípios, é perfeitamente legal. Sustentou ainda que a AMM não 
está sujeita à fiscalização do TCE, o que não acontece coma Funmissões 
que passará a ser auditada visto que presta serviços públicos. Outro 
assunto abordado por Gladimir foi o Plano Municipal de Saneamento. 
Sugeriu que sejam discutidos em encontros regionais para debater e dar 
pontapé inicial, dando respaldo à Lei e, com esse intuito, passou um 
questionário para saber das principais necessidades dos municípios. A 
seguir,  passou a falar sobre a venda da folha de pagamento dos 
municípios à rede bancária, salientando que o que realmente interessa 
aos bancos é o empréstimo consignado dos servidores públicos 
municipais. Disse que o Banco do Brasil tem mostrado interesse, bem 
como a CEF que solicitou levantamentos financeiros, onde a mesma 
apresentaria propostas. Segundo Gladimir, a negociação envolve 
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recursos em torno de 500 milhões de reais para os Municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul. A proposta, que está sendo buscada, é a 
antecipação de metade da verba  para 2012 e o restante para 2013, 
abrangendo desta maneira as futuras administrações. A questão do  13º. 
Salário e as Férias 1/3 pagas aos Prefeitos, que em muitos casos não é 
devido, foi outro tópico abordado. Citou que caso ganhem no Tribunal o 
recurso do Município de Alecrim, o mesmo servirá de balizamento a 
todos os Municípios do Brasil que possuírem na sua Lei a permissão 
destas verbas. O Piso de salários dos Professores foi o tema seguinte. 
Disse que  a preocupação maior é do Estado e que muitos Municípios  já 
estão pagando salário maior que o estabelecido. De qualquer forma,  
acontecerá no dia 06 de dezembro um encontro político administrativo 
para definir os caminhos a serem tomados pela 
CNM/FAMURS/Municípios. 

 04.04 – Tendo em vista  a indicação de um representante da AMM 
junto à Uergs, foi aprovado o nome  do Prefeito Vicente Diel para 
participar do Conselho Consultivo Regional da Região IV, na UERGS,  

 04.05 - Turno Ùnico. O levantamento procedido com relação à adoção 
do turno único nos meses de verão, deu conta  que 10 municípios já estão 
em turno único, em 09 municípios existe a possibilidade de adesão e  07 
municípios não pretendem  aderir ao turno único. 

04.06 - Com a palavra a prefeita Rosane Grábia,   reiterou o convite para a 
reunião durante a EXPOSETE, visto que o Ministro Mendes Ribeiro já 
confirmou sua presença neste evento, que será no dia 18 de novembro 
próximo. 

04.07 – O Sr Presidente levou ao conhecimento do plenário as reformulações 
do Orçamento 2012, discutidas em reunião de diretoria, envolvendo as 
contribuições, devidas à AMM, sendo proposta a unificação da 
Contribuição Especial com a Contribuição Social. Outra alteração 
cogitada e que implica com o Orçamento da Funmissões é a isenção da 
Contribuição do Demaagro e a transferência das respectivas atividades 
para a AMM, a cargo dos Secretários da Agricultura e dos gestores  de 
Meio Ambiente, conforme proposta do Prefeito Enio Carvalho. Em 
suma, pretende-se estabelecer uma Contribuição única, que cubra todos   
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os serviços. 

04.08 – Com a palavra o  Prefeito Adair Trott, falou sobre o Detur, 
informando as ações do departamento, que ainda recentemente  
representou a Região na  ABAF /RJ, e que em Novembro irá 
representá-la no PERU, como aliás faz nas mais diversas Feiras que 
possam ser  de interesse da Região. 

04.09 – Dada a palavra ao Prefeito Angelo Fabian Thomas, fez a leitura do 
manifesto de apoio ao Prefeito Mariovane Weis a propósito de sua 
recente condenação, sendo a Nota aprovada por unanimidade. 

04.10 – O Prefeito Vilmar Kaiser falou sobre o movimento que está sendo 
efetuado sobre o Núcleo de Desenvolvimento dos Municípios que fazem 
fronteira a nível nacional, no qual Porto Xavier tem interesse. Segundo 
a proposta, há o envolvimento de 20 Ministérios, além dos países da 
Argentina e Uruguai. Neste Núcleo de Trabalho acontecerão debates 
visando a alocação de recursos nos orçamentos de 2013 da União, 
beneficiando os Municípios fronteiriços. Assim sendo, solicitou o apoio 
da AMM.  

 Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr 
Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente 
ata, que será enviada a todos os membros para os devidos fins de leitura,  
análise e oferecimento de emendas, as quais, se houver, serão discutidas 
e votadas na próxima assembléia geral.  
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 ATA  N. 0424/2011 da Assembléia Geral, realizada em Sete de 
Setembro, RS. 

 Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2011 (dois mil e 
onze), às 09:30 horas, tendo por local o Clube União, da cidade de Sete de 
Setembro, RS, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito Orcelei 
Dalla Barba, reuniram-se em assembléia geral ordinária os membros 
integrantes da Associação dos Municípios das Missões (AMM), representados 
por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores 
e Secretários Municipais, contando ainda com a presença de Autoridades 
convidadas, tudo conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista das 
Presenças. Constituída a Mesa Diretora, da qual participaram os membros da 
Diretoria da Associação, a Prefeita anfitriã Rosane Grabia e o Presidente da 
Câmara Municipal de Sete de Setembro, além das autoridades convidadas, 
Dep. Federal Ervino Bohn Gass e Deputados Estaduais Edson Brum e Pedro 
Westphalen. Cantado o Hino Nacional e apresentados alguns números 
artísticos pelo Grupo Querência da Pátria, fizeram sua saudação e deram as 
Boas Vindas às Autoridades e aos componentes do Plenário o Vice-Prefeito e a 
Prefeita anfitriões, discorrendo sobre a efeméride, qual seja, o 15º. Aniversário 
do Município e o 80º. Aniversário da Colonização de Sete de Setembro com a 
realização da 3ª. Expossete, para cujos atos de inauguração, a terem lugar 
nesta data, logo mais às 14:00 horas, convidaram  a todos, cuja presença 
agradeceram. Assumindo os trabalhos, o Sr Presidente se referiu às 
comemorações do Município de Sete de Setembro  e deu os parabéns à 
população e às Autoridades constituídas, com votos de um próspero porvir. 
Em seguida, determinou fossem apresentados os informes da Secretaria, como 
segue: 

 01 – Discussão e votação da ata n. 0423/2011, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada no Município de Pirapó, em data de 21 de outubro 
pretérito, a qual fora enviada previamente a todos os membros, para os devidos 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, se fosse o caso. Como a 
Secretaria Executiva não recebeu nenhuma emenda e como tão pouco nenhuma 
emenda foi apresentada no momento da discussão, foi a ata submetida a votos, 
sendo aprovada por unanimidade e sem quaisquer emendas.  

 02 – Discussão e votação o balancete do mês de outubro de 2011, o qual 
também foi previamente enviado a todos os membros, para os devidos fins,  
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Sendo que o mesmo apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 
333.o78,05, sendo R$ 326.516,50 do Ativo Circulante, compreendendo o 
disponível e o Realizável), e R$ 6.561,55 do Ativo Permanente;  Total do 
Passivo – R$ 157.184,48, sendo R$ 3.180,10 do Passivo Circulante (dívidas) e 
R$ 154.004,38 do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas);  Total das 
Despesas – R$ 357.667,27, assim classificadas: Despesas Administrativas – 
R$ 117.319,23, Despesas de Assistência Técnica – R$ 205.974,30,  Desp. 
Industriais (Encargos Trabalhistas) – R$ 31.421,84. Despesas de Capital – 
R$ 2.951,90;  Total das Receitas – R$ 533.560,84, sendo R$ 288.560,71 das 
Receitas Administrativas, R$ 231.017,00 das Receitas Vinculadas e R$ 
13.983,13 das Receitas de Capital. Posto em discussão e como ninguém se 
manifestasse, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

03 –  Proposta de orçamento para o Exercício de 2012, reformulada em 
consonância com as decisões da Diretoria, homologadas na assembléia geral 
anterior e constante na Pasta da corrente assembléia geral, de fls 14 a 17, 
ficou relegada para a próxima assembléia geral, quando entrará em discussão e 
votação. 

04 – Assuntos Gerais: 

04.01 – Dada a palavra a Márcia Bertazzo, representante da Empresa Torres, 
Reis & Holanda Advogados Associados, que se propõem a prestar serviços de 
assessoria jurídica tributária  a Municípios, a mesma expôs a proposta de 
trabalho e a área de atuação, colocando-se à disposição das Prefeituras.        

04.02 – Em nome da equipe técnica do Ministério da Agricultura, falou o 
Assessor do Ministro, Paulo Sérgio Nunes, que fez uma explanação sobre as 
ações e programas do  mapa, sendo assessorado por técnicos das diversas áreas, 
que debateram em maiores detalhes a matéria, discorrendo sobre a vigilância 
sanitária animal, sobre fiscalização dos produtos de origem animal e sobre a 
inspeção federal nos estabelecimentos industriais de abate de animais. Também 
foram abordados assuntos que dizem respeito aos pequenos produtores rurais e 
dos recursos disponíveis no Ministério da Agricultura e da forma de acesso aos 
mesmos. Ao final, colocaram-se à disposição. 

04.02 – Com a palavra o Dep. Edson Brum, saudou os presentes, se 
congratulou com a Administração Municipal de Sete de Setembro pelo 
transcurso do Aniversário do Município e as respectivas comemorações e se  
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colocou à disposição, durante todo o dia, de quem tivesse algum assunto a 
tratar.     

04.03 – Usando da palavra,  o Dep. Pedro Westphalen também saudou a 
Mesa Diretora e os integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
assim como, as Autoridades e a população de Sete de Setembro pelo transcurso 
do Aniversário do Município e o evento comemorativo, que estava sendo 
levado a efeito, desejando pleno sucesso.  

04.04 – O Dep. Federal Ervino Bohn Gass, após as saudações e felicitações, se 
reportou a algumas demandas e as providências que tomou com relação à 
alteração do trevo existente no entroncamento da RS-344 com a BR-392, local 
onde se registraram vários acidentes de trânsito com morte. informou das 
tratativas mantidas no DNIT e no DAER já que envolve uma rodovia 
estadual e outra federal e lhe fora assegurado que a obra ficara para o próximo 
ano. Também se referiu à auditoria da ferrovia e disse que o assunto é de 
interesse devido ao transporte das cargas pesadas que devem ser transportadas 
pela ferrovia. Outra obra, reivindicada pela  região e comentada pelo 
Deputado, foi a ampliação do aeroporto de Santo Angelo.Referiu-se, 
outrossim, às rodovias estaduais que estão em vias de serem recuperadas, como 
a de Santo Ângelo a Santa Rosa e a de Roque Gonzales a São Luiz Gonzaga. 
Outro assunto abordado pelo Dep. Bohn Gass  foi o das Emendas Populares, 
que passaram a ter os seguintes parâmetros: Municípios com até 5.000 
habitantes – valor máximo da emenda de 300 mil reais, Municípios de 5001 a 
10.000 habitantes – 400 mil reais, Municípios de 10.001 a 20.000habitantes 
– 500 mil reais e Municípios acima de 20.001 a 50 mil habitantes – 600 mil 
reais. Esclareceu que ditas emendas tem finalidade de ações específicas, seja na 
área de saúde, abastecimento de água,  esgotamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos e serviços de emergência da Rede Hospitalar.  

04.05 -  Com a palavra o Assessor Jurídico, Bel Gladimir Chiele, alertou os Srs 
Prefeitos  e recomendou cautela com relação a certas propostas de profissionais 
que se propõem a recuperar tributos pagos indevidamente ou a maior, 
especialmente perante a Previdência Social e quando se tratar de acertos 
unilaterais, que dependerão de homologação, cujo prazo é de cinco anos. Outro 
assunto abordado foi a questão do Piso do Magistério Público e do Plano de 
carreira da categoria que, se não for alterado e adequado, poderá inviabilizar a 
administração municipal. 
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04.06 – O Prefeito Eduardo Debacco Loureiro de Santo Ângelo informou que 
no dia 10 de dezembro próximo está prevista a vinda à região do Governador 
do Estado, acompanhado de Secretários Estaduais, e solicitou para que fossem 
definidas as prioridades regionais para o referido encontro. 

04.07 – O Prefeito Ângelo Fabian de Giruá  levantou a questão do crônico 
problema com os acidentes de trânsito no trevo da RS 344, que continua 
ceifando vidas e mais vidas. Disse que, se não está em nós fazer uma rótula em 
dito trevo, entretanto  alguma coisa temos que fazer. Devido o adiantado da 
hora, foi decidido que, após o almoço, os Prefeitos tornariam a se reunir para 
adotar uma medida adequada para solucionar ou minimizar o problema.       

04.08 – Pela 12ª. Coordenadoria da Saúde, foi feito o convite a todos os 
Prefeitos  para uma  reunião, a ser realizada no próximo dia 22, as 09:00 
horas, no Auditório da 12ª. CRS de Santo Ângelo, com a presença da Equipe 
do Governo do Estado, para tratar de assuntos importantes,  referentes à 
Saúde Pública dos Municípios Missioneiros. 

Esgotada a Ordem do Dia e, como ninguém mais se quisesse  manifestar, o Sr 
Presidente fez os agradecimentos aos presentes, convocou a próxima 
assembléia geral para dia 16 de dezembro próximo, a ser sediada pelo 
Município de São Luiz Gonzaga e declarou encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Municípios filiados, para 
os devidos efeitos de leitura, análise e oferecimento de emendas, as quais, se 
houver, serão discutidas e votadas na próxima assembléia geral. 
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 ATA  N. 425/2011 da Assembleia Geral, realizada em São Luiz 
Gonzaga. 

 Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2011 (dois mil e 
onze), às 09:30 horas, tendo por local a AABB da cidade de São Luiz 
Gonzaga, RS, previamente convocados e sob a presidência do Prefeito Orcelei 
Dalla Barba, reuniram-se em assembléia geral os membros integrantes da 
Associação dos Municípios das Missões (AMM), representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores e Secretários 
Municipais, além da presença de Autoridades e convidados, conforme se vê das 
assinaturas, apostas na Lista das Presenças. Constituída a Mesa diretora dos 
Trabalhos, da qual participaram os membros da Diretoria da Associação, o 
Prefeito, o Vice- Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
do Município de São Luiz Gonzaga, o Assessor Jurídico e o Secretário 
Executivo da AMM, foram instalados os trabalhos e cantado o Hino 
Nacional. A seguir, por solicitação do Sr Presidente, foi observado um minuto 
de silêncio pelo recente falecimento de Luiz Carlos Leal, ex-Prefeito de Pirapó, 
Municipio que faz parte da AMM. Feitas as saudações por parte do Prefeito 
anfitrião, que deu as Boas Vindas a todos, salientando a importância do 
evento para os Municípios, bem como,  do Presidente, fazendo referência aos 
assuntos, constantes na pauta, foram tratados os seguintes assuntos: 

 01 – Discussão e votação da Ata n. 424/2011, relativa à assembléia geral 
ordinária, realizada no Município de Sete de Setembro, RS, em data de 18 de 
novembro, a qual fora previamente enviada a todos os Municípios, para fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendas. Como não deu entrada de 
nenhuma emenda na Secretaria Executiva e nem foi apresentada nenhuma no 
momento da discussão, a ata foi submetida à votação, sendo  aprovada por 
unanimidade e sem quaisquer emendas. 

02 – Discussão e votação do balancete do mês de novembro de 2011, que 
também foi enviado previamente a todos os Municípios, para os devidos fins, e 
cujo quadro é, em síntese, o seguinte: - Total do Ativo – R$ 338.991,94, sendo 
R$ 332.548,42 do Ativo Circulante e R$ 6.443,52 do Ativo Permanente;  
Total do Passivo – R$ 157.095,66, sendo R$ 3.091,28 do Passivo Circulante 
(Obrigações), e  154.004,38 do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas);  
Total das Despesas – R$ 403.785,60, assim discriminadas: R$ 132.370,86 as 
Administrativas, R$ 237.041,00 as de Assistência Técnica, R$ 31.421,84 as  
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Industriais e R$ 2.951,90 as de Capital;  e Total das Receitas – R$ 
585.681,88, sendo R$ 317.417,70 as Administrativas,  R$ 253.437,00 as 
Vinculadas e R$ 14.827,18 as de Capital. Dadas as explicações pelo Secretário 
Executivo, foi o balancete do mês de novembro último aprovado, por 
unanimidade de votos.  

03 – Leitura, discussão e votação da Resolução de suplementação de verbas, 
no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil  Reais), junto à seis contas, 
especificadas no projeto,  servindo de cobertura a arrecadação a maior na  
conta 4.01.01.01.0003 – “Recuperação de Despesas”. no mesmo  valor, tudo 
conforme respectivo projeto, firmado pelo Secretário Executivo, sendo o mesmo 
aprovado, por unanimidade  de votos. 

04 – Discussão e votação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2012, 
no valor de R$ 548.000,00, apresentada em plenário na assembléia geral de 
setembro p. findo e cujas Despesas fixadas  e Receitas estimadas, por 
categoria, e após as alterações feitas,  são as seguintes: - Materiais – R$ 
12.000,00, Pessoal – R$ 55.000,00,  Despesas Financeiras – R$ 6.000,00 ,  
Serviços de Terceiros – R$ 125.000,00,  Despesas Tributárias – R$ 2.000,00,  
Outras Despesas Administrativas – R$ 18.000,00, Despesas de Assistência 
Técnica – R$ 320.000,00 e Despesas de Capital – R$ 10.000,00, totalizando 
– R$ 548.000,00. Por sua vez, as Receitas estimadas são as seguintes: 
Administrativas – R$ 269.000,00, Vinculadas – R$ 277.000,00, Outras 
Contribuições – R$ 400,00 e Receitas de Capital – R$ 1.600,00, totalizando 
R$ 548.000,00.   Da mesma forma,  ante às alterações pela extinção da 
Contribuição Expecial  e pela  transferência dos Encargos do Demaagro da 
Funmissões para a AMM, a Contribuição Social passou a R$ 750,00 
(setecentos e cinqüenta Reais) mensais, autorizada a retenção no Retorno do 
ICMS de cada um dos Municípios. A contribuição p/Assessoria jurídica, 
conforme o respectivo contrato, continuará de valor variável de acordo com os 
índices do retorno do ICMS de cada Município, conforme consta da respectiva 
Resolução, também autorizada a retenção mensal no Retorno do ICMS. 
Submetido a votos, foi a Resolução, que contém o Orçamento do Exercício de 
2012 e fixa as respectivas Contribuições, aprovada, por unanimidade. 

05 – Proposições: - 05.01 – Proposição da Prefeitura Municipal de São Borja, 
subscrita pelo Vice-Prefeito Jefferson Olea Homrich, no sentido de que seja 
priorizado, na cidade de São Borja, a implantação de um Centro de Saúde  
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Regional de alta complexidade, nas especialidades de Traumatologia, 
Oncologia ou Cirurgia Vascular.  Feita a sustentação oral da proposição, por 
seu subscritor, que salientou possuir São Borja a necessária estrutura física e 
de recursos humanos, além da carência em vastas regiões, de que fazem parte 
as Regiões Fronteira Oeste e Missões, as  quais seriam as grandes beneficiadas 
com a instalação de dito Centro,  falou o Prefeito Angelo Fabiam Thomas, 
afirmando que tem outros Municípios, como Giruá, postulando alguma das 
especialidades, citadas na Proposição de São Borja, pelo que entendia mais 
adequado que, em  vez de usar a expressão de “priorizar o Município de São 
Borja”, fosse usado  o de  apoiar a implementação de determinadas 
especialidades, isto para não prejudicar pleitos de outros Municípios. 
Voltando a falar, o Autor da Proposição solicitou a  priorização para a 
cirurgia vascular, com a exclusão das demais  especialidades. Assim sendo, foi 
a Proposição aprovada com a solicitada alteração. 

05.02 – Proposição do Prefeito de Salvador das Missões, através do ofício n. 
225/2011, solicitando que a Associação dos Municípios gestione junto à 
Secretaria de   Segurança Pública no sentido de que sejam feitos estudos, 
visando o registro nos documentos de identidade o Município de residência dos 
pais dos menores e, não, apenas o local de nascimento, considerando que nos 
Municípios pequenos, por não terem Hospital, não ocorrerem praticamente 
nascimentos. Feita a sustentação oral da Proposição pelo Prefeito Olavo 
Inácio Haas, foi submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 

05.03 – Proposição do Prefeito Vilmar Kaiser de Porto Xavier, solicitando o 
encaminhamento do pedido de prorrogação do prazo, estipulado pelo Decreto 
n. 7.468 de 28.04.2011, em seu artigo 3º., tendo em vista que muitos projetos 
de Municípios ainda se encontram em análise na Caixa Econômica Federal, 
sem tempo hábil para o início da execução das obras. Feita a justificativa da 
Proposição, que trata dos Restos a Pagar de 2010, foi a mesma aprovada, por 
unanimidade.       

06 – Proposta de aquisição de terreno para a construção da Sede Própria: O Sr 
Presidente expôs aos presentes que fora feita uma pesquisa, na cidade de Cerro 
Largo, Sede jurídica da AMM, visando a aquisição de um terreno, destinado à 
futura construção da Sede Própria da Entidade e, em conseqüência, a 
Associação Comercial da cidade oferecera um terreno, com boa localização, 
situado à Rua João ten Caten, medindo 12,0 metros de frente por 40,00 ditos  
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de fundos, onde confronta com o Parque Municipal de Exposições também em 
12,0 metros, sendo o preço pedido de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), preço 
considerado razoável. Esclareceu ainda o Sr Presidente que outras Associações 
de Municípios já há mais tempo tinham suas Sedes Próprias e a AMM, tendo 
liquidado seus compromissos, decorrentes das Ações trabalhistas pela 
desativação do programa de perfuração de poços artesianos, tinha condições 
financeiras e saldo no Fundo de Reservas para dita aquisição, que afinal  é um 
investimento. Dada a palavra ao Prefeito Adair José Trott esclareceu que o 
terreno pretendido é adjacente ao Parque Municipal de Exposições, com o qual 
se limita nos fundos e está situado na mesma Rua, em que está sendo 
construído o prédio da Universidade Federal Fronteira Sul, porém mais 
central. Por sua vez, o Secretário da Fazenda do Município de Cerro Largo, 
que também exerce as funções de avaliador de imóveis, confirmou que o terreno 
em questão, para efeitos tributários,  tem realmente o valor pretendido pelos 
vendedores.   Amplamente discutido, foi decidido adquirir o referido terreno, 
pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) e  aprovado o respectivo 
crédito orçamentário no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil Reais), 
correspondente ao valor de terreno e as respectivas despesas de aquisição, 
servindo de recurso orçamentário a  arrecadação a maior na Conta de 
“Recuperação de Despesas”, no valor de R$ 24.000,00 e na redução de 
Despesas na Conta de “Encargo Trabalhistas”, no valor de R$ 38.000,00,    
sendo ainda   autorizada a Secretaria Executiva a tomar as providências 
cabíveis para concretização da transação ainda no corrente Exercício.. 

07 – Assuntos Gerais;  07.01 -  O Prefeito Enio Coletto Carvalho, Diretor de 
Demaagro, se referiu as providências tomadas com relação à transferência do 
Departamento para a AMM, devendo ficar a cargo dos Secretários 
Municipais da Agricultura e dos Secretários Municipais do Meio Ambiente.  

07.02 – O Prefeito Angelo Fabiam Thomas de Giruá discorreu sobre a questão 
da implantação do Conselho Regional de combate ao Entorpecente, sugerindo 
a criação de uma Comissão para tratar do assunto, recaindo tal escolha nos 
membros da própria diretoria. 

07.03 -  Com a palavra o Assessor Jurídico, Bel. Gladimir Chiele, referiu-se 
inicialmente à Proposição do Prefeito Vilmar Kaiser, no tocante à prorrogação 
do prazo do artigo 3º., da referida lei para que as Emendas não percam o seu 
valor. Após, comentou as medidas a serem tomadas para que os Municípios  



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

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

 102 

possam participar do rateio da arrecadação da Taxa de controle do meio 
ambiente. A seguir, comentou a nova situação criada com a lei da 
transparência e a publicação eletrônica de atos administrativos, dos arquivos 
eletrônicos e dos respectivos custos, o que tudo está em estudos na CORAG, 
que pretende elaborar a respectiva tabela de preços. Outro assunto abordado 
pelo palestrante foi o da pauta, que será objeto do Congresso da Famurs, a ter 
lugar nos dias 19 e 20 de janeiro próximo e o qual contará com a participação 
de Autoridades e  de representantes do Ministério público, além de 
palestrantes de renome. Comentou ainda a situação da negociação coletiva com 
os Bancos, relativamente à Folha dos Servidores dos Municípios, cujas 
tratativas estavam a cargo da Famurs, as quais  não andariam nada  bem, 
tendo em vista o desinteresse dos Bancos oficiais. Por isso, a orientação seria a 
abertura de licitação, indistintamente, para Bancos Públicos e Privados. Ao 
final, o palestrante se referiu ao fechamento das contas do exercício, 
especialmente dos Restos a Pagar, alertando ainda para os cuidados,  a serem 
tomados no próximo exercício na administração para não incorrer nas 
infrações, previstas na legislação  eleitoral.  No que respeita ao piso do 
magistério, será oportunamente enviado um parecer sobre a matéria e quanto à 
polêmica com a Corsan, informou que já se tem uma definição judicial, 
podendo os Municípios licitar este serviço.        

  07.04 – Foi recebida comunicação que, em reunião paralela, os Secretários 
Municipais de Agricultura e do Meio Ambiente elegeram a seguinte Diretoria 
para o CONDIMAS: Presidente – Antônio Sérgio Pacheco, Vice-Presidente – 
Fábio Seibt, 1ª. Secretária – Izaura Silveira e 2ª. Secretária – Jaqueline 
Ribeiro. 

Nada mais a tratar, o Sr PresNada mais a tratar, o Sr PresNada mais a tratar, o Sr PresNada mais a tratar, o Sr Presiiiidente convocou a próxima dente convocou a próxima dente convocou a próxima dente convocou a próxima assembléia assembléia assembléia assembléia     geral, que geral, que geral, que geral, que 
será de prestação de contas e de eleição de nova Diretoria, a se realizar no dia será de prestação de contas e de eleição de nova Diretoria, a se realizar no dia será de prestação de contas e de eleição de nova Diretoria, a se realizar no dia será de prestação de contas e de eleição de nova Diretoria, a se realizar no dia 
16 de março de 2012, 16 de março de 2012, 16 de março de 2012, 16 de março de 2012, às 0às 0às 0às 09:00 horas9:00 horas9:00 horas9:00 horas, sediada pelo Município de Nato , sediada pelo Município de Nato , sediada pelo Município de Nato , sediada pelo Município de Nato 
QueimQueimQueimQueimado, em local a ser confirmado. Agradeceu a presença de todos, às ado, em local a ser confirmado. Agradeceu a presença de todos, às ado, em local a ser confirmado. Agradeceu a presença de todos, às ado, em local a ser confirmado. Agradeceu a presença de todos, às 
Autoridades e palestrantes pela sua participação, bem assim, ao Prefeito Autoridades e palestrantes pela sua participação, bem assim, ao Prefeito Autoridades e palestrantes pela sua participação, bem assim, ao Prefeito Autoridades e palestrantes pela sua participação, bem assim, ao Prefeito 
Municipal de São Luiz Gonzaga  e sua equipe pela organização do local de Municipal de São Luiz Gonzaga  e sua equipe pela organização do local de Municipal de São Luiz Gonzaga  e sua equipe pela organização do local de Municipal de São Luiz Gonzaga  e sua equipe pela organização do local de 
eventoeventoeventoevento. Desejou a todos Boas Festas de Natal. Desejou a todos Boas Festas de Natal. Desejou a todos Boas Festas de Natal. Desejou a todos Boas Festas de Natal    e Ano Novo, declarando e Ano Novo, declarando e Ano Novo, declarando e Ano Novo, declarando 
encerrada a sessão, da qual foi lavrada a  presente ata, que será previamente encerrada a sessão, da qual foi lavrada a  presente ata, que será previamente encerrada a sessão, da qual foi lavrada a  presente ata, que será previamente encerrada a sessão, da qual foi lavrada a  presente ata, que será previamente 
enviada a todos os Municípios filiados, por eenviada a todos os Municípios filiados, por eenviada a todos os Municípios filiados, por eenviada a todos os Municípios filiados, por e----mail,  para os devidos fins de mail,  para os devidos fins de mail,  para os devidos fins de mail,  para os devidos fins de 
leitura, análise e oferecimento de emendasleitura, análise e oferecimento de emendasleitura, análise e oferecimento de emendasleitura, análise e oferecimento de emendas, as quais serão apreciadas na , as quais serão apreciadas na , as quais serão apreciadas na , as quais serão apreciadas na 
próxpróxpróxpróxima assembleia geral.ima assembleia geral.ima assembleia geral.ima assembleia geral.   
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