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 Ata  No. 456/2014 – Assembleia Geral, realizada em Santo 
Antônio das Missões, em data de 17 de Outubro de 2014. 

 Aos  17 (dezessete)  dias do mês de outubro do ano de 2014 
(dois mil e quatorze), às 09:30 horas, tendo por local o Parque de  
Exposições do  Município das Missões, RS, reuniram-se em assembléia 
Geral, sob a presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, os membros 
da Associação dos Municípios das Missões (AMM), representados por 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários e Assessores Municipais, além de 
Vere3adores e Autoridades convidadas, como fazem prova as  assinaturas, 
apostas na Lista das Presenças, que faz parte integrante desta ata. 
Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, de que fizeram parte os 
Membros da Diretoria Executiva da AMM, o Prefeito anfitrião e as 
Autoridades convidadas, além do Bel. Gladimir Chiele, Assessor Jurídico, 
comigo Secretário Executivo,  que redigi a presente ata, foram instalados os 
trabalhos da assembléia geral. Com a palavra o Prefeito anfitrião, Puranci 
Barcellos, fez a saudação aos presentes, desejando-lhes as Boas Vindas e 
bom proveito da Reunião, além de tecer considerações da importância do 
Encontro dos Prefeitos Missioneiros para discutirem os problemas de seus 
Municípios e da Região, assim como, se referiu ao importante evento que 
seu Municípios estava  realizando, qual seja, a Feira, que retrata o 
desenvolvimento e as potencialidades da agricultura e da pecuária do 
Município. Concluiu, convidando a todos para os atos de abertura oficial da 
Feira, previstas para as 14:00 horas. A seguir, o Sr Presidente também 
saudou os presentes e determinou a apresentação dos informes da Secretaria, 
oportunidade em que foram discutidos e votados a Ata da Assembleia Geral 
anterior e o Balancete do mês de Setembro próximo findo, como segue: 

 01 – Discussão e votação da Ata n. 455/2014, relativa à 
assembléia geral, realizada no Município de Sete de Setembro, em data de 
19 de setembro de 2014, ata que foi previamente enviada a todos os 
Municípios associados, para os devidos fins de leitura, análise e 
oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima assembléia geral. 
Aberta a discussão e não havendo emendas, nem sendo apresentadas, foi a 
ata submetida a votos e aprovada por unanimidade. 
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 02 – Discussão e votação do Balancete financeiro do mês de 
setembro último, também previamente enviado a todos os Associados, 
inclusive o Balancete analítico e o orçamentário, para os devidos fins, o 
qual registra, em resumo, os seguintes dados: Total do Ativo – R$ 
615.002,02, sendo R$ 26.312,82 no Ativo circulante  (Disponível e 
Realizável); R$ 589,503,85 do Ativo Permanente (Imóveis, Móveis e 
máquinas);  Toyal  do Passivo – 605.002,02, sendo R$ 7.831,00 do Passivo  
e R$ 597.171,02 do Passivo 0C1irculante (Patrimônio e Reservas);  Total 
das Despesas – R$ 390.399,54, sendo R$ 185.651,39 das Despesas 
Administrativas, R$ 204.237,35 das Despesas de Assistência Técnica e R$ 
510,80 das Despesas de Capital;  Total das Receitas – R$ 401.214,19, 
acusando um  Superavit de R$ 10.814,65. Posto em discussão e posterior 
votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

   03 – Ato contínuo, o Sr Presidente se referiu às recentes 
intempéries, por excesso de chuvas, causando prejuízos de certa monta em 
grande parte  dos Municípios missioneiros, tanto nas estradas municipais, 
como nas lavouras e das providências que houveram de ser tomadas. 
Apresentou também um relatório dos assuntos tratados no recente encontro, 
em Brasília, graças à mobilização, promovida pela CNM, na questão da 
votação  do aumento do FPM para os Municípios na Câmara dos 
Deputados como no Senado Federal, que se espera seja sancionado pela 
Presidente da República. Outra informação, trazida a debate e sobre o qual  
diversos Prefeitos se manifestaram foi a questão da prorrogação do prazo 
dos lixões por mais quatro anos. Sobre a questão dos prejuízos agrícolas e 
das rodovias municipais manifestaram-se vários Prefeitos, entre eles, o 
Prefeito de Bossoroca, Ardi Jaeger e o Prefeito de São Miguel das Missões, 
Hilário Casarin, que tiveram que recorrer aos decretos de emergência já que a  
agricultura é base da Economia local. 

 04 – Com a palavra o Assessor Jurídico,   Gladimir Chiele, 
discorreu inicialmente sobre a situação  financeira difícil dos Municípios e 
dos esforços que tem que ser despendidos para melhorá-las. Entre as 
alternativas, já relatadas do aumento do FPM, o palestrante se referiu ao 
Imposto sobre Serviços, no que tange ao serviço bancário, sobre o qual 
deveria ser feito um estudo e treinamento dos fiscais, já que atualmente os 
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Bancos pagavam importâncias irrisórias, isto por falta de fiscalização 
idônea. Outro assunto, amplamente discutido, foi o da Resolução n. 
1009/2014,  editada pelo Tribunal de Contas e que dispõe sobre os critérios, 
a serem adotados na fiscalização das contas dos Prefeitos. O palestrante leu 
os diversos artigos e incisos da Resolução, cuja cópia estava inserida na 
pasta, distribuída a todos os Membros,  apontando  as impropriedades e 
concluiu que o Tribunal de Contas estava se apropriando de diversas 
funções, que são da alçada do Ministério Público e, portanto, 
inconstitucionais.    

05–Assuntos Gerais:                                                                                                            

05.01 – Uma Equipe da Emater tomou parte na Assembleia Geral e 
fez uma explanação sobre a pecuária familiar e as práticas  agrícolas no 
Município de Santo Antônio das Missões, os  quais poderiam servir de 
exemplo para os demais.  

05.02 – A Diretora do Demaagro, Janete Dauek  Prefeita de Guarani 
das Missões, fez uma explanação sobre as alterações da Resolução do 
Consema, e que se referem  às atividades de impacto local, cujo 
licenciamento é atribuição das Prefeituras Municipais, que para sua 
execução estão condicionadas ao preparo de seus Servidores, para o que 
sugeriu a  realização de um curso de capacitação e treinamento dos  mesmos,  
curso este às custas da AMM, no que houve consenso do Plenário. 

05.03 – Dada a palavra ao ex-Prefeito de Santo Angelo e ex-
Presidente da Associação  dos Municípios das Missões, Eduardo Loureiro, 
que nas recentes eleições se elegeu para a Assembleia Legislativa   do 
Estado, com expressiva votação, disse que veio para se colocar à disposição 
da Associação e dos Prefeitos, que a compõem, indistintamente de cor 
político-partidária. Acentuou que  sua prioridade era acolher as demandas 
da Região, colocando a estrutura do seu Gabinete à disposição de todas as 
Prefeituras Municipais da AMM. 

05.04 – O Prefeito de Entre-Ijuís, que é atual Presidente do 
Consórcio “Cismissões”, já há vários anos, veio solicitar, com veemência, a 
sua substituição no cargo. Como todas as Prefeituras, filiadas à AMM, 
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também são associadas da Cismissões, foi-lhe sugerido que convocasse a 
assembléia das Cismissões para o mesmo dia e local da assembléia da AMM, 
e com a Ordem do Dia de  eleição de  novo Presidente ou diretoria, de acordo 
com os Estatutos da Entidade.   

  05.05 – Ao final, diversos Municípios apresentaram os seus convites 
para  eventos, a exemplo de Ubiretama, que fará a abertura da Feira no 
mesmo dia, 17 de outubro, a partir das 17:00 horas, como os Municípios de 
Pirapó e Garruchos que realizarão eventos no mês de Novembro próximo. 

 

  Esgotada a Ordem do Dia, o  Sr Presidente convocou a próxima 
assembléia geral da AMM para o dia 21 de novembro e deu a palavra ao 
Prefeito anfitrião para fazer o encerramento da 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.    


