
Livro de Atas nº.6 
Fundação dos Municípios das Missões 

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

 

 

36 

 

ATA  N. 130/2014 -  ASSEMBLEIA GERAL, realizada na cidade 
de Porto Alegre, em data de 17 e 18 de julho de 2014, na Famurs. 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2014 (dois mil e quatorze), às 
onze horas, tendo por local o Auditório da Famurs, na cidade de Porto 
Alegre, RS, reuniram-se em assembléia Geral, sob a presidência do Prefeito 
Junaro Rambo Figeiredo, os Membros da Fundação dos Municípios 
Missões (Funmissões), representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Secretários e Assessores Municipais, além de Vereadores e convidados, 
conforme consta das assinaturas apostas na Lista de Presenças, que faz 
parte desta Ata. Constituida a Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual 
fizeram parte os Membros do Conselho de Administração e as Autoridades 
convidadas, além do Secretário Executivo. Após, o Sr Presidente saudou a 
todos e passou a palavra ao Secretário Executivo, que tratou dos seguintes 
assuntos: 

 01 – Discussão e votação da Ata n. 129/2014, relativa à Assembleia 
Geral,  realizada na cidade de Roque Gonzales, em data 26 de junho de 
2014, a qual fora previamente enviada a todos os Municípios Associados, 
para os devido fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Não tendo 
sido apresentada nenhuma emenda, nem no  momento da discussão, foi a 
Ata, em referência submetida a votos e aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Junho último, 
enviado previamente a todos os Municípios filiados, para os devidos fins, e 
que, em resumo, apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 
943.214,33, sendo R$ 279.079,86 do Ativo Circulante, R$ 503.736,09 do 
Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do Ativo Compensado; Total do Passivo 
- R$ 868.260,26, sendo R$ 1.722,00 do Passivo Circulante (Dívidas),  R$ 
706.139,87 do Passivo Inexigível (Patrimônio e Reservas) e R$ 160.398,39 
do Passivo Compensado;  Total das Despesas – R$ 56.946,74, sendo R$ 
30.891,59 das Despesas Administrativas e  R$ 26.055,15 das Despesas do 
Detur;  Total das Receitas do semestre– R$ 131.900,81, sendo R$ 
30.960,00 das Receitas Administrativas. R$ 8.061,61 das Receitas de 
Capital e R$ 92.879,20 das Receitas do Detur, resultando  num Superavit 
total do Exercício  de R$ 74.964,07. Após a apresentação do Balancete do 
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mês de Junho de 2014 e as explicações do Secretário Executivo, foi o mesmo 
submetido a votos, sendo aprovado por unanimidade. Esgotada a Ordem do 
Dia, 0 Sr Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que será enviada a todos os 
Municípios associados, para os devidos efeitos de leitura, análise e 
apresentação de emendas, a serem apreciadas na próxima assembléia geral. 

   


