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 ATA  N. 128/2014 – Assembleia Geral Ordinária, 
realizada no Salão Paroquial da cidade de Guarani das Missões, RS, 
em data de 23 de maio do ano de 2014. 

   Aos 23 (vinte e três dias do mês de maio do ano de 2014 
(dois mil e quatorze), às 11;00 horas, tendo por local as dependências 
do Salão Paroquial da cidade de Guarani das Missões, RS, reuniram-
se em assembléia geral ordinária, sob a presidência do Prefeito Junaro 
Rambo Figueiredo, os Membros integrantes da Funda;ao dos 
Municípios das Missões -(Funmissões), representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos,  Secretários Municipais e Vereadores, conforme consta 
das assinaturas, apostas no Registro das Presenças, que faz parte  
integrante da presente ata. Constituída a  Mesa Diretora do 
Trabalhos e feita a saudação aos presentes, foram tratados os 
seguintes assuntos; 

 01 – Discussão e votação da ata n. 127/2014, relativa à 
assembléia geral, realizada no dia 25 de abril p. findo, ata que fora 
enviada previamente a todos os Associados para os devidos fins de 
Leitura, análise e oferecimento de emendas. Nenhuma emenda tendo 
sido apresentada, nem no presente ato, foi a ata submetida votos e 
aprovada por unanimidade.  

 02 – Discussão e votação  do Balancete do mês de abril 
de 2014 que, em resumo,  apresenta o seguinte quadro e que foi  
enviado previamente a todos os Associados, para os devidos fins: 
Total do Ativo – R$ 919.810,57, sendo R$ 254.034,93 d Ativo 
Circulante, R$ 505.377,25 do Ativo Permanente e R$ 160.398,39 do 
Ativo Compensado;  Total do Passivo – 871.704,26, sendo R$ 
5.166,00 do Passivo Circulante (Dívidas a Curto Prazo),  R$ 
706.139,87 do Passivo Inexegível e R$ 160.398,39 do  Passivo 
Compensado;  Total das Despesas – R$ 37.567,22, sendo R$ 
21.107,98 das Despesas Administrativas e R$ 16.459,24 das 
Despesas do Detur;  Total das Receitas – R$ 85.673,53, sendo  R$ 
20400,00 das Receitas Administrativas,  R$ 60.483,60 das Receitas 
do Detur e R$ 4.789,93 das Receitas de Capital, apresentando um 
Superavit acumulado de  R$ 48.106,31. Não havendo nenhuma 
manifestação dos presentes, nem no momento da discussão, foi o 
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Balancete do mês de abril de 2014 submetido a votos, sendo aprovado 
por unanimidade. 

 03 – Com a palavra a Diretora do Detur, Prefeita 
Rosane Grábia, relatou a sua participação em audiências no 
IPHHAN, Embratur e Ministério de Turismo quando da viagem à 
Brasília, por ocasião da Marcha Munipalista, e a disponibilidade de 
verbas existentes para determinados projetos na área de turismo. Na 
oportunidade também foi agendada uma Reunião do Detur, a se 
realizar no Caaró, Município de Caibaté,  no dia 26 próximo 
vindouro, para a qual todos foram convidados. 

04 – Dada a palavra ao Prefeito Hilário Casarin, 
discorreu sobre a revitalização do espetáculo de “Som e Luz”, que há 
35 anos vem sendo apresentado nas ruínas de São Miguel das 
Missões e que está completamente defasado, pelo que se faz 
necessária a requalificação do mesmo. Salientou que o espetáculo do 
“Som e Luz” constitui um grande atrativo turístico  para toda Região 
Missioneira e relatou também as tratativas para a consecução dos 
recursos necessários para o novo empreendimento, que já está em 
curso. 

05 – O Prefeito Remi Sérgio Birk, anfitrião da próxima 
Reunião do Detur, a se realizar no Santuário do Caaró, no próximo  
dia 26, renovou o convite a todos, tendo em vista que  assuntos de 
grande relevância  constarão da pauta. 
                  Nada mais, 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 para fins de leitura, análise e oferecimento de 
emendas.          


