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 ATA  N. 455/2014 – Assembleia Geral, realizada no 
Município de Sete de Setembro, RS,  em data de 19 de setembro de 2014. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e 
quatorze), às 09;30 hrs, tendo por local as   dependências do Clube União, 
na cidade de Sete de Setembro,  RS, reuniram-se em assembléia geral 
ordinária, sob a presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, os 
Municípios integrantes da Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, além de 
Autoridades e Convidados, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista 
das Presenças, que faz parte da presente Ata. Constituída a Mesa Diretora 
dos Trabalhos, da qual fizeram parte os membros da Diretoria Executiva, a 
Prefeita, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal do Município 
anfitrião, as Autoridades convidadas, além do Assessor Jurídico e do 
Secretário Executivo da AMM e cantado o Hino Nacional, foram 
instalados os trabalhos. Dada a palavra ao Vice-Prefeito Nelson Petrowski, 
este saudou os presentes, dando-lhes as Boas Vindas e desejando-lhes uma 
proveitosa participação no Encontro. Na oportunidade, enalteceu a 
excelência das reuniões dos Municípios, em que são discutidos os seus 
problemas e dificuldades, tecendo ainda considerações em torno da 
problemática municipalista, para cuja solução se impõem a união de todos. 
Retomando a palavra, o Sr Presidente também saudou os presentes e fez 
comentários a respeito dos assuntos da pauta, ordenando a discussão e 
votação da Ata  da última assembléia geral e do Balancete do mês de agosto 
último, como segue: 

01 -  Discussão e votação da Ata n. 454/2014, relativa à assembleia 
geral , realizada no Município de Garruchos, em data de 22 de agosto 
último,  a qual  fora enviada previamente a todos os Municípios membros 
da Associação dos Municípios das Missões, para os devidos fins de leitura, 
análise e oferecimento de emendas. Não tendo sido apresentada nenhuma 
emenda, nem no momento da discussão, foi a ata submetida a votos e 
aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete financeiro do mês de Agosto 
de 2014, também previamente enviado  a todos os Membros, para os devidos 
fins, inclusive o balancete orçamentário, que  apresentam  o seguinte 
quadro:  Total do Ativo – R$ 612.765,03, sendo R$ 23.057,80 do Ativo 
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Circulante e R$ 589.707,23 do Ativo Permanente;  Total do Passivo – R$ 
604.039,55,  sendo R$ 6.868,53 do Passivo Circulante (Dívidas) e R$ 
597.171,02 do Passivo Inexigível ((Patrimônio e Reservas); Total das 
Despesas – R$ 350.719,46, sendo R$ 167.719,46 das Despesas 
Administrativas, R$ 182.489,20 das Despesas de Assistência Técnica e R$ 
510,80 das Despesas de Capital;  Total das Receitas – R$ 359.433,94, 
sendo R$ 203.729,03 das Receitas Administrativas,  R$ 155.501,00 das 
Receitas Vinculadas e  203,91’ das Receitas de Capital, resultando num 
superávit de R$ 8.714,48. Após a apresentação e as explicações, a cargo da  
pela Secretaria Executiva, foi o Balancete submetido a votos e aprovado 
por unanimidade 

03 – Em obediência ao artigo 22 do Estatuto, foi apresentado o 
Projeto de Orçamento para o Exercício de 2015, no valor de R$ 560.000,00,  
o qual  permanecerá em estudos,  podendo receber emendas até a próxima 
assembléia geral do mês de outubro, quando entrará em  nova discussão.  

04 – Assuntos Gerais: 
04.01 – Relatório referente à participação da Comitiva dos Prefeitos 

da AMM que participou do Encontro da CNM, em Brasília, oportunidade 
em que foi discutido a situação do aumento do FPM para os Municípios, a 
partir de 2015, projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. Também foi objeto de considerações o convênio sobre o 
ITR, segundo o qual caberá aos Municípios informar à Receita Federal o 
valor venal das terras para o cálculo do respectivo imposto que passará 
integralmente ao Município, além de outros assuntos. 
         04.02 – Palestra do Assessor Jurídico Gladimir Chiele, versando sobre 
as diversas inconstitucionalidades, constantes na legislação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, agravados com a recente lei n. 12.994/2014, que 
prevê o piso salarial, plano de carreira,   contendo ainda outros dispositivos 
irregulares. Disse que atualmente há uma boa parcela de Municípios que 
mantém o programa e observa a legislação, correndo o risco de entrar numa 
situação muito difícil   no caso de a legislação ser declarada ilegal. Uma 
outra corrente se definiu pela processo seletivo, conforme o art. 198 e 
preencheu as funções com empregos públicos, contrariando  a previsão da 
Constituição Federal, que fixa o concurso público com regra. Outros ainda 
realizaram concurso público para o preenchimento do cargo, fazendo  



Livro de Atas nº.13 
AMM – Associação dos Municípios das Missões 

Rua João Ten Caten, nº.1248 – Cerro Largo – RS - Cep nº.97.900-000 
 

 

 
82 

 

Quadro dos Servidores Municipais, contrariando, porém, a previsão do 
processo seletivo do art. 198 e, finalmente, outro caminho, que pode ser  
apontado,  é a de os Municípios ingressarem com ação de desobrigação legal  
e de incidente de inconstitucionalidade.   

04.03 – Palestra de  José Cláudio Reis, Presidente do COREDE 
Missões, discorrendo sobre propostas de desenvolvimento regional do 
Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvidas em reuniões dos Conselhos dos 
Coredes e agora publicadas, material que foi distribuído aos diversos 
Municípios  da AMM e também encaminhado aos candidatos ao Governo 
do Estado . Segundo informou o palestrante,  a mencionada publicação 
aborda questões das  áreas da agropecuária, educação, saúde, meio ambiente 
e desenvolvimento.  

04.04 – Outra proposta para o desenvolvimento da Região das 
Missões  é o projeto do Corredor do Mercosul, apresentado pela 
Representação de São Borja e que será encaminhado aos Presidenciáveis e 
aos candidatos ao Governo do Estado.  

04.05 – Convites para as Expo-feiras dos Municípios de Ubiretama  
e Santo Antonio das Missões, a serem levadas a efeito no próximo mês de 
outubro, nos dias 17 a 19,  foram feitos pelas respectivas Comissões, que 
também divulgaram a respectiva programação.  

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença  de 
todos      e, em especial, ao Município anfitrião, convocando a próxima 
assembléia geral para o dia 17 de outubro, a ser sediada pelo Município de 
Santo Antônio das Missões. Para encerrar foi dada a palavra ao Prefeito 
em Exercício Nelson Petrowski, que em suas considerações finais agradeceu 
a presença de todos. Ato contínuo, o Sr Presidente declarou encerrada a 
assembléia geral, 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. 


