
Livro de Atas nº.5 
Fundação dos Municípios das Missões 
Rua Helmuth Smidt, nº.844 – 97.900-000 – Cerro Largo – RS 

 

 - 60 - 

 ATA  N. 109/2012 – Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de 
Eugênio de Castro, RS. 
 Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2012 (dois mil e doze), 
às 11;00 horas, tendo por local o Salão de Festas do Clube 25 de Julho, da cidade 
de Eugênio de Castro, RS, previamente convocados e sob a presidência do 
Prefeito Enio Coletto Carvalho, rteunitam-se em assembléia geral ordinária os 
Membros integrantes da Fundação dos Municípios das Missões – (Funmissões), 
representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, 
Vereadores e Secretários Municipais, conforme se vê das assinaturas, apostas no 
registro das Presenças. Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual 
fizeram parte os Membros do Conselho de Administração e o Prefeito Anfitrião, 
Roberto Bruisma, foram tratados os seguintes assuntos: 
           01 – Discussão e votação da Ata n. 108/2012, relativa à assembléia 
geral ordinária, realizada na cidade de Entre-Ijuis, em data de 19 de julho 
próximo pretérito, a qual fora enviada previamente a todos os Municípios 
filiados, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, e, 
como não foi apresentada nenhuma emenda, foi a ata submetida a votos e 
aprovada por unanimidade. 
            02- Discussão e votação do Balancete do mês de julho de 2012, 
também enviado a todos os Filiados, para os devidos fins de leitura, análise e 
manifestação, o qual apresenta, em resumo, o seguinte quadro: Total do Ativo – 
R$ 631.724,76 (seiscentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e quatro Reais e 
setenta e seis centavos), sendo R$ 618.622,47 do Ativo Circulante, R$ 12.703,90 
do Ativo Permanente e R$ 398,39 do Ativo Compensado;  Total do Passivo – R$ 
577.901,03, sendo R$ 1.015,00 do Passivo Circulante, R$ 576.487,64 do 
Passivo Inexigível e R$ 398,39 do Passivo Compensado; Total das Despesas – 
R$ 113.720,71 (Cento e treze mil, setecentos e vinte Reais e setenta e um 
centavos), sendo R$ 34.351,68 das Despesas Administrativas, R$ 25.746,60 das 
Despesas de Assistência Técnica, R$ 53.207,88  das Despesas do Detur e R$ 
414,55 das Despesas do Demaagro;  Total das Receitas – R$ - R$ 167.544,44, 
sendo R$ 30.780,00 das Receitas Administrativas, R$ 32.038,44 das Receitas de 
Capital e R$ 104.726,00 das Receitas do Detur. Após a apresentação do 
balancete e das explicações, dadas pelo Secretário Executivo, foi o balancete do 
mês de julho de 2012  aprovado por unanimidade. 
            03– Comunicação do Detur da participação do Detur no Seminário de 
Turismo de Curitiba e na Expocatólica de São Paulo, eventos realizados em fins 
e em princípios do mês de julho. Da mesma forma, a comunicação da resolução de 
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participar no 24º. Festival de Turismo de Gramado, a se realizar no período de 
22.11.2012 a 25.11.2012, tendo sido reservada a locação de um stand no mesmo 
evento. 
       Nada mais a tratar, 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 Filiados, para os devidos fins de leitura  análise e oferecimento de emendas, a 
serem apreciadas, se houver, na próxima assembléia geral     


