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 ATA  N. 133/2014 DA Assembleia Geral, realizada no 
Município de Santo Na das Missões, em data de 17 de outubro de 2014. 

 Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois 
mil e quatorze), às 11:00 horas, tendo por local o salão do Parque de 
Exposições da cidade de Santo Antônio das Missões, RS, reuniram-se sob a 
presidência do Prefeito Junaro Rambo Figueiredo os Membros integrantes 
da Fundação dos Municípios das Missões, representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Secretários ou Assessores Municipais e convidados, além do 
Assessor Jurídico Gladimir Chiele e do Secretário Executivo Laureano 
Schoffen, conforme se vê das assinaturas, apostas na Lista das Presenças, 
que faz parte integrante desta ata. Constituída a Mesa Diretora dos 
Trabalhos, da qual fizeram parte os Membros do Conselho de 
Administração, o Prefeito Anfitrião e as Autoridades convidadas, foram 
instalados os trabalhos, com a saudação aos presentes e tratados os 
seguintes assuntos: 

01 – Discussão e votação da ata n. 132/2014, relativa à assembléia 
geral, levada a efeito na cidade de Sete de Setembro, em data de 19 de 
setembro p. findo, a qual fora enviada por email a todos os Associados, para 
os devidos fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. Anunciada a 
discussão e como não houvesse emendas, e nem fossem apresentadas na 
oportunidade, foi a ata submetida a votos, sendo aprovada por 
unanimidade. 

02 – Discussão e votação do Balancete do Mês de  Setembro de 2014, 
também previamente enviado a todos os Associados, para os devidos fins, 
juntamente com o Balancete analítico e o orçamentário, bem assim, com o 
Relatório do controle Patrimonial,  que foram apresentados ao Plenário e, 
em resumo, contém os seguintes dados: Total do Ativo – R$ 973.968,57, 
sendo R$ 309.471,07 do Ativo Circulante (Disponível e Realizável), R$ 
505.099,11 do Ativo Permanente (Imóveis, móveis e equipamentos), R$ 
160.398,39 do Ativo Compensado;  Total do Passivo – 866.538,26, sendo 
R$ 706.139,87 do Passivo Inexigível ( Patrimõnio e Reservas) e R$ 
160.398,39 do Passivo Compensado; Total das Despesas – R$ 96.768,37, 
sendo R$ 50,781,33 das Despesas Administrativas e 45.987,33 das 
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Despesas do Detur;  Total das Receitas – R$ 204.198,68, sendo R$ 
46.440,00 das Receitas Administrativas, R$ 15.926,08 das Receitas de 
Capital e R$ 141.832,60 das Receitas do Detur, acusando um superávit de 
R$ 107.430,31. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi 
lavrada a presente ata, que será enviada a todos os Municípios Associados, 
para  fins de leitura, análise e oferecimento de emendas, a serem apreciadas 
na próxima assembléia geral.   


