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 ATA  N.126/2014 – Assembleia Geral, realizada em 21 de março de 2014, na 
cidade de Giruá, RS. 
 Aos 21 (vinte e um dias do mês  de março do ano de 2014 (DOIS MIL E 
QUATORE),  às 11 horas,  reuniram-se em assembléia geral, sob a presidência do 
Prefeito René José Nedel, os membros integrantes da Fundação dos Municípios das 
Missões,  conf0rme consta das assinaturas, apostas na Lista de Presenças, que faz 
parte integrante desta ata, tendo por local o Salão de Festas do CTG Querência 
Crioula da cidade de Giruá. Aberta a Assembleia e constituída a Mesa Diretora, 
tiveram lugar as saudações do Sr. Presidente e do Prefeito anfitrião, sendo após  
tratados os seguintes assuntos: 
 01 – Discussão e votação da ata n. 125/2013, relativa à Assembleia Geral, 
realizada no dia 20 de dezembro de 2013, na cidade de Salvador das Missões, que fora 
previamente enviada a todos os Municípios, Membros da Funmissões,  para fins de 
leitura, análise  e oferecimento de emendas . Como nenhuma emenda foi apresentada e e 
como não houve nenhuma manifestação dos presentes, foi a Ata posta em votação e 
aprovada por unanimidade.  
 02 – Discussão e votação do Balancete do mês de dezembro de 2013, também 
enviado previamente a todos os filiados, para os devidos fins de leitura e análise, o 
qual   registra no total do Ativo – R$ 866.538,26 e no Passivo - R$ 806.774,59,  nas  
Despesas e Receitas, os respectivos totais de R$ 175.699,99 e R$ 235.463,67, sendo 
após devidamente explicado, submetido a votos e aprovado por unanimidade . 
 03 – Discussão e votação do Balanço Geral de 2013, instruido do Relatório de 
Atividades do mesmo Exercício, documentos enviados previamente a todos os Filiados, 
para os devidos fins de análise, e cujo quadro, em resumo, é o seguinte: Total do Ativo 
e Passivo – R$ 866.538,20, Total das Despesas e Receitas, respectivamente – R$ 
175.699,99 e R$ 235.463,67, com um saldo positivo de R$ 59.763,68. Após as 
explicações do Secretário Executivo, a matéria foi submetida à votação, sendo 
aprovada por unanimidade. 
 O4 – Discussão e votação dos Balancetes dos meses de janeiro e Fevereiro de 
2014, previamente enviados  a todos os Associados, para os devidos fins, e que 
consignam, em conjunto, o  Resultado positivo de R$ 24.622,00 . Após as explicações 
do Sr. Secretário Executivo, foram submetidos a voto, sendo ambos aprovados por 
unanimidade.  
 05 – Eleição do novo Conselho de Administração e do Conselho Curador da 
Fundação. Suspensos os trabalhos para por dez minutos para a confecção de chapas e 
reabertos após, foi procedida a eleição e eleitos para os cargos da Diretoria : - 
Presidente -  Junaro Rambo Figueiredo, Prefeito de São Luiz Gonzaga, Vice-
Presidente – Dr. Paulo Sommer, Prefeito de Porto Xavier, e demais membros do 
Conselho de Administração  – Angelo Fabiam Thomas, Prefeito de Giruá,   –   Sérgio 
Birck, Prefeito de Caibaté,   – Arno Augusto Werle,  Prefeito de Pirapó , e nomeados 
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para os cargos de Diretora do Detur – Rosane Grabia, Prefeita de Sete de Setembro, e 
para Vice Diretor do Detur – Hilário Casarin, Prefeito de São Miguel das Missões, 
para o cargo de Diretora do Demagro -  Janete Dauek, Prefeita de Guarani das 
Missões e Vice Diretor – Puranci Barcelos dos Santos, Prefeito de Santo Antônio das 
Missões e para a função de Secretário Executivo da Funmissões – Laureano Alberto 
Schoffen.  Para o Conselho Curador foram eleitos: -  Dr. René  José Nedel, Prefeito de 
Cerro Largo, Valdir Andres, Prefeito de Santo Ângelo, Jeferson Homrich, Vice-
Prefeito de São Borja, Nelson Hentz, Prefeito de Mato Queimado,  Paulo Peixoto, 
Prefeito de Rolador, Ardi Jäger, Prefeito de Bossoroca, Sadi Ribas, Prefeito de Roque 
Gonzales,  Benoni de Oliveira Dias, Prefeito de São Nicolau .   Para Suplentes do 
Conselho Curador foram eleitos:  -  Cezar Coleto, Prefeito de Vitória das Missões – 
Ademir Gonzatto, Prefeito de 16 de  Novembro - José Henrique Heberle, Prefeito de 
São Pedro do Butiá, Neila Ruwer, Prefeita de São Paulo das Missões - Nara Helena 
Makwitz, Vice-Prefeita de Santo Angelo -  Pedro Silvestre Silva Avila , Vice-Prefeito 
de Bossoroca, Canisio Schmidt, Vice-Prefeito de Cerro Largo e José Paulo Meneghini, 
Prefeito de Entre-Ijuis.  Proclamado o resultado da eleição, foram os eleitos e 
nomeados empossados em seus respectivos cargos, sendo , a seguir, após as 
congratulações e agradecimentos,  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, a serem apreciadas na próxima assembléia geral. 
               
    


