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Ata n. 134/2014 –Assembleia  Geral Ordinária, realizada na cidade 
de Pirapó, RS. 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil 
e quatorze), às 11:00 horas, tendo por local o Salão Paroquial da cidade de 
Pirapó, RS, reuniram-se, sob a  presidência do Prefeito Junaro Rambo 
Figueiredo, os membros componentes da Fundação dos Municípios das 
Missões –(Funmissões),  representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos e  
Secretários Municipais, conforme assinaturas, apostas  na Lista das  
Presenças, que faz parte integrante desta ata.  Constituída a  Mesa 
Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os membros da Diretoria 
Executiva, o Prefeito anfitrião, além  do Assessor Jurídico Gladimir Chiele e 
do Secretário Executivo Laureano Schoffen. o Sr. Presidente deu início aos 
trabalhos, determinando a  apresentação  do expediente da Secretaria, como 
segue: 

O1- Discussão e votação da Ata n. 133/2014, relativa à assembléia 
geral, realizada no Município de Santo Antônio das Missões, em data de 17 
de outubro p. pretérito, ata que fora previamente enviada a todos os 
associados, para os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de 
emendas. Não havendo emendas a discutir, e nem sendo apresentadas no 
momento da  discussão, foi a ata submetida a votos e aprovada por 
unanimidade.      

02 – Discussão e votação do Balancete do Mês de outubro de 2014, 
também enviado previamente  a todos os Filiados, para os devidos fins, e 
que, em resumo, acusa os seguinte quadro:  Total do Ativo – R$ 
989.725,25, sendo R$ 325.058,73 no Ativo Circulante, R$ 504.268,13 no 
Ativo Permanente e R$ 160.398,39 no Ativo compensado; Total do Passivo 
– R$ 866.538,26, sendo R$ 706.139,87 no Passivo Inexígível (Patrimônio e 
Reservas)  e R$ 160.398,39 no Passivo Compensado; Total das Despesas – 
R$ 105.308,71,  sendo R$ 53808,09 das despesas Administrativas e R$ 
51.500,62 das Despesas do Detur; Total das Receitas -= R$ 228.495,70, 
sendo  R$ 51.720, das Receitas Administrativas, R$ 18.745.30 das 
Despesas de Capital e R$ 158.030,40 das Receitas do Detur, acusando um 
superávit de R$ 123.186,99 de janeiro a outubro de 2014. Submetido a 
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votos, foi o balancete do mês de outubro de 2014 aprovado por 
unanimidade.        

03 – A seguir, conforme deternina o Estatuto Social, foi  apresentado 
o projeto de Orçamento para o Exercício de 2015, que prevê a Receita de R$ 
230.000,00 e a Despesa em igual importância,   assim como fixa a 
Contribuição social mensal em R$ 220,00 e a Contribuição do Detur, cfe 
Relação, em 90% da Tabela do exercício de 2014.Após a discussão, foi a 
proposta  de Orçamento 2015  submetida a votos e aprovada por 
unanimidade, assim como, autorizada a retenção das Contribuições Social 
de R$ 220,00 (Duzentos e vinte Reais) mensais, vencendo no dia 10 (dez) de 
cada mês, das quotas partes do ICMS de cada Prefeitura Municipal 
associada e, igualmente, na mesma data, retida das cotas do ICMS a 
Contribuição para a manutenção do Departamento do Turismo ((Detur) em 
90% (noventa por cento) da Tabela  do Exercício anterior e que consta 
especificamente relacionada no orçamento  

04 – Da mesma forma, foi objeto de estudos o projeto de aumento da 
taxa mensal de ressarcimento das Despesas comuns com a AMM, relativo 
ao exercício anterior, taxa esta elevada  de um terço para 35% (trinta e 
cinco por cento), o valor do ressarcimento, devido pela Funmissões a AMM, 
relativo às Despesas comuns da Sede Própria e que continuam sendo 
custeadas pela Associação dos Municípios das Missões, proposição que foi 
aprovada por unanimidade. 

Esgotada a Ordem do Dia, o Sr Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu a palavra ao Prefeito anfitrião para suas considerações finais. 
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