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 ATA  N. 132/2014 – 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 11:00 Horas, tendo por local as dependências do Clube União, 
da cidade de Sete de Setembro, RS, reuniram-se em assembléia geral 
ordinária os Municípios, membros integrantes da Fundação dos Municípios 
das Missões, representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e 
Secretários Municipais, como se  vê  das assinaturas, apostas na Lista das 
presenças,  sob a presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo. 
Constituída a Mesa Diretora, da qual fazem parte ao membros do Conselho 
de Administração , a Diretora do Departamento de Turismo, o Prefeito em 
Exercício e o Presidente da Câmara Municipal da cidade, além das 
Autoridades convidadas, o Assessor Jurídico e o Secretário Executivo, 
foram instalados os trabalhos, como segue: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 131/2014, relativa à Assembleia 
Geral, realizada na cidade de Garruchos, em data de 22 de agosto próximo 
findo, previamente enviada a todos os Municípios filiados, para os devidos 
fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Não tendo sido 
apresentadas quaisquer emendas, nem no espaço da discussão, foi a Ata 
submetida a votos e aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e  votação do Balancete do mês de agosto último, 
também previamente enviado s todos os Municípios Associados, para os 
devidos fins e que, em resumo, apresenta o seguinte quadro:  Total de Ativo 
– R$ 971.924,35, sendo R$ 305.595,87 do Ativo Circulante,  R$ 
505.930,09 do Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do Ativo Compensado;  
Total do Passivo – R$ 866.538,26, sendo R$ 706.139,87 do Passivo 
Inexigível  e R$ 160.398,39 do Passivo Compensado;  Total das Despesas – 
R$ 74.985,17, sendo R$ 44.038,50 das Despesas Administrativas e R$ 
30.946,57das Despesas de Assistência Técnica;  Total das Receitas – 
180.371,26, sendo R$ 41.160,00 das Receitas Administrativas,  R$ 
13.576,46 das Receitas de Capital e R$ 125.634,80 das Receitas do Detur,  
com o Resultado de R$ 125.634,80. Apresentado o Balancete pela  
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Secretaria Executiva e como ninguém quisesse se manifestar, foi o mesmo 
submetido a votos e aprovado por unanimidade. 

03 – Com a palavra a Diretora do Detur, Prefeita Rosane Grabia, 
apresentou o Relatório das atividades do Departamento de Turismo, entre 
as quais a informação de que o Site estava sendo trabalhado com informes 
turísticos e roteiros da Região. Na oportunidade comunicou também a 
realização da Feira na cidade de Buenos Aires, da qual participaria a 
Embratur, fazendo o convite para a visita à mesma.                          

Esgotada a Ordem do Dia, o 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 Associados, para os devidos fins de leitura, análise e 
oferecimento de emenda, a serem apreciadas na próxima assembléia geral.                            

   


