
Livro de Atas nº.6 
Fundação dos Municípios das Missões 

Rua João Ten Caten, nº.1248 – Cerro Largo – RS – Cep nº.97.900-000 

 

 

46 

 

 ATA N.  135/2014- Assembléia Geral, realizada no Auditório da 
AMM, sito à Rua João Ten Caten, 1248, na cidade de Cerro Largo, RS. 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e 
quatorze),  às 11:00 horas, reuniram-se  em assembléia geral, tendo por local 
o Auditório da AMM, na cidade de Cerro Largo, RS,  sob a presidência do 
Prefeito Junaro Rambo Figueiredo, os Membros integrantes da Fundação 
dos Municípios das Missões- (Funmissões), representados por Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Secretários  Municipais, conforme fazem certas 
assinaturas, apostas na Lista das Presenças, que fazem parte integrante da 
presente ata. Constituída a Mesa dos Trabalhos, da qual fizeram parte os 
Membros da Diretoria Executiva, comigo Secretário, Laureano A.Schoffen, 
que secretarei os trabalhos, foram tratados os seguintes  assuntos: 
 01 – Discussão e votação da Ata n. 134/2014, relativa à Assembléia 
Geral, realizada na cidade de Pirapó, em data de 21 de novembro do ano de 
2o14, ata que fora enviada previamente a todos os Municípios filiados,  
para fins de leitura, análise e oferecimento de emendas. N ao tendo sido 
apresentadas quaisquer emendas, nem no momento da discussão, foi a ata 
Submetida a votos, sendo aprovada por unanimidade. 
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de Novembro de 2014 
(Dois mil e quatorze), também previamente enviado a todos os Municípios 
Associados, para os devidos fins, Balancete que, em resumo, apresenta o 
seguinte quadro:  Total do Ativo – R$ 998.575,76, sendo R$ 334.740,22 no 
Ativo Circulante,  R$ 503.437,15 e R$ 160,398,39 do Ativo Compensado;  
Total do Passivo – R$ 866.538,26,  sendo R$ 706,139,87 do Passivo 
Inexigível,  e R$ 160.398,39 do Passivo Compensado;  Total das Despesas -
119.725,48,  sendo R$ 58.638,65 das Despesas Administrativas e R$ 
61.086,83 das Despesas do Detur;  Total das Receitas – R$ 251.762,98, 
sendo R$ 57.000,00 das Receitas Administrativas,  R$ 20.534,78 das 
Receitas de Capital e R$ 174.228,20 das Receitas do Detur, acusando uma 
sobra líquida de R$ 132.037,50. Não havendo qualquer emenda ou 
impugnação, foi o Balancete do mês de novembro de 2014 submetido a 
votos, sendo aprovado por unanimidade. 
 03 – Projeto de suplementação de verba, no valor de R$ 27.500,00, 
que apresenta como recurso a redução em outras dotações, em igual 
importância, Projeto que foi discutido e aprovado por unanimidade. 
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04 – Leitura, discussão e votação do Calendário das Assembléias 
gerais no Exercício de 2015 (dois mil e quinze), que prevê a realização de 
assembléia geral a  20 de março de 2015, assembléia que será na sede, 
oportunidade em constarão da pauta a prestação de contas do Exercício 
anterior e a eleição  da Nova Diretoria. Nos meses de abril, maio e junho de 
2015 as assembléias serão sediadas  pelos  Municípios de Caibaté, Dezesseis 
de Novembro e Vitórias das Missões, respectivamente. No Mês de julho 
2015 a Assembléia será realizada na Capital do Estado e nos meses 
seguintes será a vez dos Municípios de São Miguel das Missões, São 
Nicolau, Bossoroca, São Pedro do Butiá e Mato Queimado, respectivamente 
em sediar as Assembléias Gerais Ordinárias, escalação essa aprovada por 
unanimidade. 
      05- Com a palavra a Prefeita Rosane Grabia, Diretora do 
Departamento de Turismo (Detur) apresentou um sucinto Relatório das 
atividades desenvolvidas durante o ano, ressaltando a participação de todos 
os Municípios, inclusive dos  não aderentes ao Detur,  como é o caso de 
Entre-Ijuis e São Luiz Gonzaga, Municípios que tem ruínas missioneiras 
em seu território, que dependem não só de acesso asfáltico, como também de 
outras melhorias para que constituam um atrativo turístico, digno de ser 
visitado. Manifestou ainda a sua convicção de que proximamente todos os 
Municípios iriam aderir, pois só então poderia ser feito um projeto turístico 
mais completo das Missões, abrangendo todos, que fazem parte da Região 
Missioneira, dotando-as de atrativos, ou melhor, ressaltando os atrativos 
turísticos que são encontrados em todos os \municípios. De outra parte, 
defendeu ainda uma maior integração com a Secretaria Estadual de Turismo 
com vistas a dar um maior incremento ao Turismo Missioneiro. 

06 – O Prefeito Hilário Casarin de São Miguel  das Missões se referiu 
ao projeto  “Som e Luz”, que já de longa data está em tratativas e que agora 
finalmente  está em vias de ser concretizado, graças ao patrocínio 
confirmado. Ressaltou a importância desse Projeto para o desenvolvimento 
do turismo na Região, pois o turista que vem visitar as ruínas de São 
Miguel geralmente quer conhecer outros aspetos da Região e das suas 
adjacências.   
 07 – O Prefeito José Paulo Meneghini do Município de Entre-Jjuis 
usou da palavra para informar os reais motivos da  não participação de seu  
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Município no Detur, não obstante se situarem em seu território as Ruínas 
de São João Batista.  
Esgotada a Ordem do Dia e com o ninguém mais quisesse se manifestar, o 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, desejou a todos um feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada 
a presente ata, que será enviada a todos os Associados, para os devidos fins 
de leitura, análise e oferecimento de emendas. 


