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 ATA Nº. 127/2014 - Assembléia Geral da Fundação dos Municípios 
das Missões, realizada no Auditório da AMM, sito à Rua João Ten Caten 
n. 1248, na cidade de Cerro Largo, RS, sob os auspícios da Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo.  
 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2014 (Dois mil e 
quatorze), às 11:00 horas , reuniram-se em assembléia geral, sob a 
presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, reuniram-se em 
assembléia geral os Membros integrantes da Fundação  dos Municípios das 
Missões (Funmissões), conforme consta das assinaturas, apostas na Lista 
das Presenças, que faz parte integrante da presente ata. Constituída a Mesa 
Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os Membros da Diretoria, a 
Vice-Prefeita de Santo Ângelo e a Prefeita Rosane Grabia, Diretora do 
DETUR, oportunidade em que ocorreram os pronunciamentos de saudação 
e  foram tratados os seguintes assuntos: 
 01 – Discussão e votação da Ata n. 126/2014, relativa à Assembléia 
Geral, realizada em Giruá, em data de 21 de março pretérito, ata que fora 
enviada previamente a todos os Filiados da Fundação, para os devidos fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendas. Na ausência de qualquer 
emenda, nem no ato da discussão, foi a Ata submetida a votos, sendo 
aprovada por unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do balancete do mês de março de 2014, 
também previamente enviado a todos os Municípios filiados, para os 
devidos fins e cujo quadro, em resumo, é o seguinte: Total do Ativo - R$ 
906.604,54, sendo  R$ 240.007,67 do Ativo Circulante , R$ 506.198,48 do 
Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do Ativo Compensado;  Total do 
Passivo – R$ 866.538,20, sendo R$ 706.139,87 do Passivo Inexigível e R$ 
160.398,39 do Passivo Compensado;  Total das Despesas – R$ 22.759,61, 
sendo R$ 16.241,53 das Despesas Administrativas e R$ 6.518,08 das 
Despesas do Detur; Total das Receitas – R$ 62.825,89, assim 
discriminadas: Receitas Administrativas – R$ 15.120,00, Receitas do 
Detur – R$ 44.285,80 e Receitas de Capital – R$ 3.420,00. Após as 
explicações do Secretário Executivo, foi o Balancete submetido a votos e 
aprovado por unanimidade. 

O3 – A Prefeita Rosane Grabia, Diretora do Detur, fez uso da 
palavra e se referiu às atividades do Departamento de Turismo, assim 
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como, a adequação do Espetáculo de Som e Luz, assunto já abordado 
pelo Prefeito de Saõ Miguel das Missões na Reunião da Associação 
dos Municípios das Missões. Manifestou ainda sua preocupação com 
a falta de recursos para a conclusão do projeto e disse que é preciso 
buscar verbas federais no Ministério de Turismo agora na próxima ida 
à Brasília, por ocasião da Marcha Municipalista para este e outros 
projetos de interesse turístico, que contemple também outros sítios 
arqueológicos, situados nos demais Municípios para que constituam 
pólos de atração 

Esgotada a Ordem do Dia e devido o adiantado da Hora, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e os conclamou a 
participarem da Marcha Municipalista, declarando encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada a todos os 
Associados, para fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, a 
serem apreciadas na próxima assembléia geral.         


