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ATA  N. 453/2014 – Assembleia Geral, realizada em Porto Alegre, 
tendo por local o Auditório da FAMURS, RS. 

Aos 17 (dezessete) dias do mês  de julho, do ano de 2014,  às 14:00 
horas, tendo por local o Auditório da FAMURS, na cidade de Porto Alegre,  
RS, reuniram-se em assembléia Geral Ordinária, sob a presidência do 
Prefeito Junaro Rambo Figueireddo, os Membros da Associação dos 
Municípios das Missões (AMM) , representados por Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Secretários e Assessores Municipais, além de Vereadores 
Autoridades e Convidados, tudo conforme se vê das assinaturas, apostas na 
Lista de Presenças, que faz parte integrante desta ata. Constituída a Mesa 
Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os  Membros da Diretoria 
Executiva, os Presidentes da Famurs e da CNM, respectivamente, Seger 
Menegaz e Paulo Ziulkoski e os Palestrantes, à medida de sua participação 
nos trabalhos, o Sr Presidente declarou abertos os trabalhos, saudando os 
presentes, dando-lhes as Boas Vindas e fazendo referências à pauta do 
Encontro. Em sequência, falou o Deputado Estadual Pedro Westfalen 
Correa, representando a Assembleia Legislativa do Estado, que saudou os 
presentes  e se referiu à elogiável prática da AMM, de realizar anualmente 
um Encontro na Capital do Estado para propiciar um contato com as 
Autoridades Administrativas do Estado    e tratar das demandas dos seus 
Municípios. Após, foram tratados os seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata n, 452/2014, relativa à Assembleia 
Geral, realizada na cidade de Roque Gonzales, em data de 26 de junho 
último, a qual fora enviada  previamente a todos os Municípios filiados, 
para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de  emendas. Não 
tendo sido apresentadas quaisquer emendas e como ninguém quisesse se 
manifestar, foi a Ata colocada em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 

02 – Discussão e votação  do Balancete do mês de Junho de 2014, 
também enviado previamente a todos os Municípios filiados, para os 
devidos fins, sendo que o mesmo  apresenta, em resumo, o seguinte quadro: 
Total do Ativo – R$ 614.122,98, sendo R$ 24.519,79  do Ativo Circulante 
disponível e realizável) e R$ 589.603,19 do Ativo Permanente;  Total  do 
Passivo – R$ 603.133,47, sendo R$ 6.473,25 do Passivo Circulante e R$ 
596.660,22 do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas);  Total das 
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Despesas – R$ 258.551,48, sendo R$ 125.154,72 das Despesas 
Administrativas  e R$ 133.396,76 das Despesas de Assistência Técnica; 
Total das Receitas – R$ 269.540,99, sendo R$ 152.808,61 das Receitas 
Administrativas, R$ 116.637,00 das Receitas Vinculadas e R$ 95,38 das 
Receitas de Capital, registrando um Superavit de R$ 10.989,51 do semestre. 
Após as explicações do Secretário Executivo, foi o Balancete submetido a 
votos e aprovado por unanimidade.    
 03 – Assuntos Gerais: 
 03.01 – Como primeira palestrante compareceu a Secretária Estadual 
da Saúde, Sandra Fagundes, dissertando sobre as relações da Secretaria da 
Saúde com os Municípios referindo-se aos recursos que são repassados aos 
Municípios, inclusive médicos para a região das Missões. Abertos os 
questionamentos, diversos Prefeitos fizeram uso da palavra para manifestar 
sua discordância com a recente Resolução, entendendo que a mesma levaria 
ao fechamento dos pequenos Hospitais, isto por não  se realizarem mais 
cirurgias e, em conseqüência,  a fuga dos médicos para cidades maiores. 
Contestando, a Secretária alegou que o Governo não queria fechar nenhum 
Hospital, mas depois admitiu que a Resolução merecia uma revisão para se 
adequar a todas as situações, concluindo que cada caso merece um estudo. 
 03.02 – Com a palavra o Presidente da C NM, Paulo Ziulkoski, 
discorreu sobre os problemas do Municipalismo no Brasil e, em particular, 
sobre o pleito do aumento do FPM, questão atualmente em discussão no 
Congresso Nacional, isto devido aos prejuízos sofridos pelos Municípios em 
decorrência das  desonerações decretadas pelo Governo Federal.  Ressaltou 
as discussões que estão ocorrendo referente ao valor do aumento de 1% ou 
2%  a partir do ano que vem. O palestrante ainda levantou a  questão do 
Imposto  sobre Serviços de Qualquer Natureza, além de outros assuntos do 
interesse dos Municípios. 
 03.03 – O comparecimento do Diretor de Qualificação da Gestão 
Municipal da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos, Paulo Cesar  
Salvamoura   ensejou as discussões em torno de antigas reivindicações, quais 
sejam, a recuperação das rodovias esburacadas e a construção dos acessos 
asfálticos   à  Sedes Municipais, desprovidas de tais melhorias, e que por 
dificuldades orçamentárias teriam deixado de ser atendidas, de vez que 
seriam necessários recursos da ordem de 40 milhões de Reais para atender 
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esta demanda quando a previsão orçamentária consignaria  apenas 6 (seis) 
milhões. O palestrante  anunciou ainda que nos próximos dias está prevista 
a ida do Secretário Estadual de Infra-estrutura, João Victor Domingues 
para a Região das Missões, visando tratar do assunto das rodovias 
estaduais na Região das Missões, especialmente, da ligação de Rolador a 
Cerro Largo.    

03.04– Fizeram-se presentes ainda na assmebleia da Associação o 
candidato a Governador, pelo PMDB, José Ivo Sartori e os candidatos a 
Vice Governador nas chapas de Ana Amélia Lemos (PP) e Tarso Genro 
(PT), respectivamente o Deputado Cassiá Carpes e Marcelo Danéris, os 
quais todos fizeram sucessivamente suas apresentações, referindo-se às suas 
respectivas propostas de governo com relação aos Municípios , os quais 
consideraram como potenciais parceiros em suas respectivas gestões, 
orientados para o desenvolvimento de seus Municípios e suas Regiões e, por 
conseqüência, ao desenvolvimento do Estado. 

03.05 -  Com a palavra o Prefeito Valdir Andres,  fez a apresentação 
do Empresário Italiano Marco  Basetto, que, por sua vez, fez uma 
explanação   de um projeto de tratamento de lixo, que usa um equipamento 
fabricado pela Empresa, da qual o palestrante participa. Disse que  a 
tecnologia  usada é apropriada ao Brasil eis que transforma lixo em energia 
elétrica. Ao final se colocou à disposição. 

03.06 – Dada a palavra ao Presidente da Famurs, o mesmo saudou os 
convencionais, deu-lhe as Boas Vindas e  disse da sua satisfação em acolher 
a Associação Missioneira na casa dos Municípios Gaúchos. Na 
oportunidade convidou os Prefeitos para a Assembleia Geral da Famurs,  a 
ter lugar no dia 22 de agosto e do Congresso dos Municípios, a se realizar 
nos dias 30 e 31 de Agosto, conforme convites, a serem expedidos 
oportunamente. 

03.07 - Devido o adiantado da hora, o Sr Presidente suspendeu os 
trabalhos, que foram reiniciados às 09:00 horas do dia 18 de julho, sem 
antes convidar as representações municipais para um jantar de 
confraternização. 

03.08 – Reabertos os trabalhos às 09;00 horas do dia 18 de julho, 
passou-se à discussão  dos problemas que envolvem os Municípios da 
Região, oportunidade em que os Prefeitos manifestarem sua 
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desconformidade  com a cogitada transferência efetiva dos Brigadianos do 
Interior para a Capital do Estado, a exemplo do que ocorreu por ocasião da 
Copa Mundial. Outro assunto que mereceu a atenção especial foi o crônico 
problema com as rodovias estaduais,  que se encontram em petição de 
miséria. Tendo em vista a próxima visita à Região do Secretário Estadual 
da Infra-Estrutura, João Victor Domingues, foi decidido cobrar 
providências urgentes e eficientes para a solução dos  problemas que afligem 
a Região e os Municípios   e, não apenas, promessas para o próximo 
Governo cumprir. Outro assunto preocupante, abordado pelos Prefeitos, foi 
a reparação dos estragos provocados pelas recentes chuvaradas e enchentes, 
para as quais se aguardam recursos estaduais e federais, que ainda não 
foram liberadas, não obstante as reiteradas promessas.  

03.09 – Airton Escher e Carlos Alberto Pizarro da Superintendência 
da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo se fizeram presentes, 
esclarecendo dúvidas sobre questões  de prestação de contas, relativo à 
execução de Obras com financiamento de recursos  federais, procedimentos 
em casos de abandono de obras, além dos  programas habitacionais. 

03.10 – Por último, falou o Advogado Edson Pereira Neves sobre a 
questão do aumento do FPM de 1 ou 2%, atualmente em discussão nas 
duas Casas do  Congresso Nacional e se referiu às desonerações do Governo 
Federal , que redundaram em prejuízo aos Estados e aos Municípios, assim 
como as renúncias, no caso do Governo do Estado, que reverteram em 
prejuízo das receitas do Município, fatos  em que podem ser ensejadas 
buscas no Judiciário . Citou ainda outros exemplos em que podem ser 
recuperadas  receitas, pondo sua Empresa à disposição para tais 
procedimentos. 

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente agradeceu aos 
participantes e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente 
ata, que será enviada a todos os Associados, para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima 
assembléia geral. 


