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 ATA  N. 131/2014 – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, realizada em Garruchos, RS. 

 Aos 22 (vinte e dois)  dias do mês de agosto do ano de 
2014(dois mil e quatorze), às 11:00 horas reuniram-se em assembléia geral 
ordinária, nas dependências do Salão Paroquial de  Garruchos, RS, sob a 
presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, os membros integrantes 
da Associação dos Municípios das Missões (AMM),  representados por 
Prefeitos, Vice-Prefeitos. Vereadores e Assessores Municipais, além de 
Autoridades e Convidados, conforme se vê das assinaturas apostas no 
Registro das Presenças, que faz parte integrante da presente Ata. 
Constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos, de que fizeram parte os 
membros da Diretoria Executiva, o Prefeito e Presidente da Câmara 
Municipal anfitriões, e as Autoridades convidadas, foram instalados os 
trabalhos  com a saudação aos presentes. Ato contínuo, o Sr Presidente deu 
a palavra ao Secretário Executivo, que tratou dos seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da Ata n. 130/2014, relativa à assembléia 
geral, realizada nas dependências da Famurs, em data de 18 de agosto 
pretérito, a qual fora enviada a todos os Municípios filiados, para os 
devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, a serem 
apreciadas na assembléia geral seguinte. Não tendo sido apresentada 
nenhuma emenda , nem no momento da discussão, foi a Ata submetida 
votos e aprovada por unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Julho próximo 
findo, também enviado previamente a todos os Associados, para os devidos 
fins e que, em resumo, apresenta o seguinte quadro: Total do Ativo – R$ 
955.359,57, sendo R$ 292.024,22 do Ativo Circulante, R$ 502.936,96 do 
Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do Ativo Compensado;  Total do 
Passivo – R$ 866.949,32 , sendo R$ 411,06 do Passivo Circulante 
(Dívidas),  R$ 706.139,87  do Passivo Inexigível e R$ R$ 160.398,39 do 
Passivo Compensado;  Total das Despesas – R$ 66.730,71, sendo R$ 
38.686.22 das Despesas Administrativas e R$ 28.044,49 das Despesas do 
Detur;  e  Total da Receita – R$ 155.140,96, sendo R$ 35.880,00 das 
Receitas Administrativas;  R$ 109.437,00 das Receitas do Detur e R$ 
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9.823,96 das Receitas de Capital, apresentando um Resultado positivo de 
R$ 88.410,25. Após a exposição do Balancete e as explicações do Secretário 
Executivo, foi o mesmo submetido a votos e aprovado por unanimidade. 

03 – A seguir, foi dada a palavra à Diretora do Departamento de 
Turismo (Detur), Prefeita Rosane Grabia, que se referiu aos assuntos 
tratados na Reunião do departamento, que teve lugar no dia 12 de agosto 
passado, no Auditório da AMM na cidade de Cerro Largo. Comunicou 
também que o Secretário Executivo do Departamento, Geovani Gisler, se 
demitiu do cargo, pelo que foi indicado para substituí-lo a Sra Isabel 
Cristina Ribas de Freitas, Secretária de Turismo de São Miguel das 
Missões, indicação que foi submetida a votos e aprovada por unanimidade. 
A Diretora ainda informou sobre gestões  desenvolvidas na Secretaria 
Estadual de Turismo e as tratativas junto ao BNDES, referente à 
requalificação do Som e Luz no Sítio Arqueológico de São Miguel das 
Missões. 

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 Municípios associados, para os devidos fins, de 
leitura, análise e oferecimento de emendas, a serem apreciadas na próxima 
assembléia geral.  


