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PODER EXECUTIVO

PREGÃO PRESENCIAL
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 127/2016
TIPO: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de material elétrico para
decoração de Natal
DATA: 11 de novembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 127 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio para posterior
homologação.
ITACIR RASADOR
Pregoeiro

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 128/2016
TIPO: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de equipamentos de
informática (processamento de dados)
DATA: 16 de novembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 128 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
124/2016
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de dar prosseguimento ao
Pregão Presencial 124/2016 que tem como objeto a
aquisição de alimentos para distribuição durante a
programação do natal no caminho das estrelas,
conforme descrito no item 01 do Edital, processandose essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. A
empresa
PÃO
QUENTE
PADARIA
E
CONFEITARIA LTDA – ME, utilizando-se dos
benefícios que lhe concede o art. 48 § 3° da lei
8.666/93,
apresentou, através do Processo
Administrativo nº 6402/2016, os documentos válidos
para os itens 07.01.01 - declaração de idoneidade;
07.01.02 - declaração que atende ao disposto no
artigo 7°, inciso XXXIII, da constituição federal; e,
07.01.04 - a) prova de regularidade expedida pela
procuradoria nacional da fazenda; restando
habilitada. Adjudica-se à empresa vencedora: PÃO
QUENTE PADARIA E CONFEITARIA LTDA – ME
o objeto constantes nos itens 01, 02, 03 e 04 do
edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e equipe de apoio. Encaminha-se à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos

CRISTINA GEDOZ
Equipe de Apoio
GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

PORTARIAS
PORTARIA Nº 791/2016
EXONERA, a partir desta data, RUDIMAR
TENEDINI, matrícula nº 1.474, do cargo em
comissão de SUBPREFEITO, da localidade de
Arcoverde, a pedido do servidor, conforme art. 36,
inciso I da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, sendo o dia 23 de outubro de 2016, o último
dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 24 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 792/2016
DESIGNA os servidores abaixo relacionados para
compor a COMISSÃO para realização de Processo
Seletivo Simplificado V/2016, Edital nº 045, de 18 de
outubro de 2016, com as atribuições de coordenar,
controlar e orientar todas as tarefas e decisões
relativas ao certame.
Servidor

Mat.

Cargo/Função

Sec.
Municipal

Fabiana Zarpelon
Eltz

881

Agente Administrativo

Administraç
ão

Marilda Damiani
Baccon

381

Professor

Educação

Viviane Gaspary
Ardanaz

711

Enfermeiro

Saúde

Carlos Barbosa, 24 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 793/2016
ENQUADRA, a partir desta data, VANESSA
SOUZA DA SILVA CHIESA, matrícula 1.851,
Técnico em Enfermagem, como beneficiária de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
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(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

- Sra. Odete Aparecida Bianchi, na condição de
titular, como representante da Secretaria Municipal
da Assistência Social e Habitação;

Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2016.

- Sra. Leonice Gelmini, na condição de suplente,
como representante das Entidades e Associações
Comunitárias (Movimento Assistencial Barbosense –
MAB);

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 794/2016
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora ROSMARI RIGATTI,
matrícula nº 123, conforme Certidão do Instituto
Nacional de Seguro Social:
Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Município de Carlos Barbosa
Período de 04/08/1986 a 30/06/1990
Total: 1.422 dias, correspondendo a 03 anos, 10
meses e 27 dias.
Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 136/2015

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 796/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 31 de outubro de 2016, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 741, de 30 de setembro de 2016, em função de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço dos membros da Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 797/2016

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Indústria, Comércio e
Turismo

DESIGNA a servidora Sinara Kirch, matrícula nº
1.333, Agente Administrativa, como Leiloeiro Oficial
do Leilão nº 02/2016, e a servidora Carla Maria
Mathias Cichelero, matrícula nº 152, Agente
Administrativa, como suplente.

A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA - ME
Contratado

Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONTRATOS

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2016

CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
TANIA SCHÄFER, matrícula n.º1.793, Professor
Ensino Fundamental Séries Finais - Geografia, nos
termos do art. 208, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Período da licença maternidade: 27 de outubro de
2016 a 24 de abril de 2017.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 795/2016
RENOVA A NOMEAÇÃO dos membros a seguir
relacionados para comporem o Conselho Municipal
de Assistência Social:

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A Batista Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda - Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2016
até 31 de outubro de 2017, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 10,67%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 439,36 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta
e seis centavos) mensais. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CARLOS BARBOSA, 26 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 801/2016

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016.

OBS.: Ato sujeito a exame para fins de registro.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

- Sra. Rochéli Morellato Rizzardo, na condição de
suplente, como representante da Secretaria Municipal
da Saúde.

PORTARIA Nº 798/2016
FERNANDO XAVIER DA SILVA, Prefeito de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, RETIFICA o ato: Portaria nº 288/2015, e de
conformidade com o que estabelece o artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, CONCEDE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 31/03/2015, ao
servidor VALDIR ORSO, CPF 230.304.290-91,
matrícula 358, identidade funcional 593, cargo de
Motorista, readaptado no cargo de Auxiliar Geral,
padrão 08, classe E, regime jurídico estatutário, 44
horas semanais, com proventos mensais integrais no
valor de R$ 3.181,41 composto das seguintes
vantagens: Vencimento básico (padrão 08, classe E) Lei Municipal nº 685 de 1990; 35% de adicional por
tempo de serviço – Lei Municipal nº 682 de 1990,
art. 84 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL
– CARLOS BARBOSA.

Contratado

CONTRATANTE (LOCATÁRIO): Município de
Carlos Barbosa
CONTRATADA
(LOCADOR):
Esperandino
Dalmas
OBJETO: O locador dá em locação ao locatário o
imóvel (casa) com área construída de 134,63 m²,
matrícula nº 15.032, no Registro Geral do Ofício de
Registros Públicos da Comarca de Carlos Barbosa,
sito à Buarque de Macedo, n° 1.610, nesta cidade de
Carlos Barbosa, RS. O aludido imóvel locado tem a
finalidade o funcionamento da EMATER.
VALOR: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura, ou seja, de 01 de novembro de 2016 até
31 de outubro de 2017.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
ALDO PAROLIN
Secretária Municipal da Agricultura, Viação e
Serviços
ESPERANDINO DALMAS

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 140/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Contel Segurança Eletronica 24
Hs Ltda
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2016
até 31 de outubro de 2017, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 10,67%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 89,64 (oitenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos) mensais. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA
Contratado
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MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 070/2015

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes para o Objeto 02,
por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, de 11 de
novembro de 2016 até 26 de dezembro de 2016, na
forma da justificativa anexa, que faz parte integrante
do presente instrumento. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.

condições do
inalteradas.

contrato

original

permanecem

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 141/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Contel Segurança Eletrônica 24
Hs Ltda
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2016
até 31 de outubro de 2017, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 10,67%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
para o Item 01 a R$ 106,24 (cento e seis reais e vinte
e quatro centavos) mensais e para o item 02 a R$
112,88 (cento e doze reais e oitenta e oito centavos)
mensais. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 171/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação Hospital Beneficente
São Roque
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 10 de novembro de
2016 até 09 de dezembro de 2016, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO
ROQUE
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano
AMBE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
TECNOLÓGICOS LTDA - EPP
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB - RS/56.138

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 150/2014

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Fundação Universidade de Caxias
do Sul
ADITAMENTO: 09
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 03 (três)
meses, ou seja, a partir de 26 de novembro de 2016
até 25 de fevereiro de 2017, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 175/2012
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PSJ Banco de Dados Ltda Me
ADITAMENTO: 04
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 08 de novembro de 2016
até 07 de novembro de 2017, conforme justificativa
em anexo que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago mensalmente,
pela variação do IGP-M do período, que corresponde
a 10,67%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 534,81 (quinhentos e trinta e
quatro reais e oitenta e um centavos) mensais. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

WILIAM IRANI GIACOMELLI
Secretário Municipal da Administração

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

PSJ BANCO DE DADOS LTDA ME
Contratado

CONSELHOS MUNICIPAIS

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 234/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ambe Gerenciamento de Resíduos
Tecnológicos Ltda - Epp
ADITAMENTO: 04
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 12
(doze) meses, ou seja, de 06 de novembro de 2016
até 05 de novembro de 2017, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e

Ata nº 04/2016 – CMI
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, reuniu-se, em reunião ordinária, o
Conselho Municipal do Idoso – CMI, junto a Sala
dos Conselhos, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1) Eleição da nova diretoria do CMI; 2) Assuntos
gerais. Dando início à reunião, a Presidente
Estelamaris deu as boas vindas aos presentes e
explicou que hoje deve ser realizada a eleição da
nova diretoria, para um mandato de três anos.
Estelamaris e a Diretora da Política do Idoso do
Município, participando como convidada, Glória
Fantinelli, explicaram aos conselheiros as funções do
Presidente e do Vice, destacando que toda a atividade
administrativa é realizada pela assessora Fernanda.
Os conselheiros discutiram sobre quais entidades
poderiam assumir a diretoria, sendo que Estelamaris
e Glória destacaram ser importante a participação de
um órgão não governamental. Os conselheiros não
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entraram em consenso sobre a indicação de nomes
para a diretoria. O conselheiro Natal se
disponibilizou para assumir como Vice-presidente.
Por deliberação dos conselheiros a decisão final
sobre candidaturas a presidência e vice-presidência
do Conselho, fica agendada para o dia 03 de
novembro. Estelamaris contou como foi a Caminhada
da Primavera, bem como outras ações que foram
realizadas no Centro de Convivência. Estelamaris
também falou sobre ações e a programação a ser
realizada nas próximas semanas. A próxima reunião
ficou agendada para o dia 03 de novembro, às 14h.
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata
que será assinada por todos.
T: Giovana Cousseau | S: Estelamaris Diel Dupont
Rep. da Secretaria de Assistência Social e Habitação
T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Zanotto
Cappellari
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
T: Gabriela Mattana | S: Catiane Canal Dupont
Rep. da Secretaria da Saúde
T: Elis Regina Haas | S: Rosane Ferronato
Rep. da Secretaria Municipal de Educação
T: Ivânia Kolling | S: Elda Bruttomesso
Rep. da Diretoria Jurídica
T: Nazarena Cichelero | S: Maria Gorete P. Deitos
Rep. da organização não governamental (MAB)
T: Décio Roque Sauthier e Vicente Baccon | S:
Osmar de O. Vedoy
Rep. dos Grupos de Idosos e Convivência (Grupo
Alegria)
T: Jones Melere | S: Adriana Benini
Rep. da área de geriatria (Hospital)
T: Natal João Deitos | S: Vicente Corbellini
Rep. da Sociedade Civil Organizada (ACI)
T: Andreia Dalmas | S: Ricardo Perazzoli Baldasso
Rep. da Sociedade Civil Organizada (Bombeiros)
Ata nº 027/2016 – COMDICA
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis (13.10.2016), às 16 horas e 30 minutos, na Sala
dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de Agosto e Setembro de 2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2016. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas
do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Agosto
de 2016, o total de receitas foi de R$ 10.170,17 e o
total de despesas foi de R$ 82.578,64. b. No mês de
Setembro de 2016, o total de receitas foi de R$
29.248,90 e o total de despesas foi de R$ 56.488,50.
Saldo total do FUMDICA em Setembro de 2016: R$
705.771,78, sendo que temos o valor de R$
169.863,80 comprometidos com os Projetos de 2016.
Saldo disponível para novos Projetos é de R$
535.907,98. c) Na conta bancária aberta para fins de
receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da
Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do
Projeto Incluir que será realizado pelo CREAS, o valor disponível em Agosto de 2016 é de R$ 6.651,84,
pois foram pagos 3 parcelas do Projeto no mês de
Agosto de 2016 no valor de R$ 12.735,00. No mês de
Setembro de 2016 foi pago mais uma parcela no valor de R$ 4.245,00, ficando um saldo a pagar de R$

1.020,00, o valor disponível em conta neste mês é de
R$ 2.464,75, o valor de R$ 1.444,75 refere-se a rendimentos bancários. 2. O Conselho Tutelar realizou
73 atendimentos, com 47 orientações, 9 visitas domiciliares, 32 aplicação de medida e 47 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o
Conselho Tutelar recebeu 3 chamadas de plantão e 52
depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 28 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Agosto. No mês de Setembro, o Conselho Tutelar realizou 60 atendimentos, com 41 orientações e visitas domiciliares, 16 aplicações de medida e 46 encaminhamentos a rede de atendimento.
Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu
10 chamadas de plantão e 42 depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 37 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE fez os
seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço
Social”: 40 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro. d) Projeto “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”: 12 atendimentos no mês de Agosto. e) Projeto “Psico”: 20
atendimentos no mês de Agosto. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o
Núcleo Familiar”: 200 atendimentos nos meses de
Agosto e Setembro; b) Projeto “Turma do Bem”: 368
atendimentos no mês de Agosto e 358 atendimentos
no mês de Setembro; c) Projeto “Fazendo Arte”: 696
atendimentos em Agosto de 2016, e 664 atendimentos em Setembro de 2016. d) Projeto “Facilitando a
Acessibilidade”: 230 crianças beneficiadas com o
transporte nos meses de Julho, Agosto e Setembro de
2016. e) Projeto “Instrumentos de Avaliação: Possibilitando um Diagnóstico Eficaz: 30 crianças beneficiadas/atendidas. f) Projeto “Orquestra Infanto-Juvenil:
59 atendimentos no mês de Julho de 2016 e 63 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro de 2016.
g) Projeto Esporte Saúde e Cultura: 460 crianças beneficiadas. O MAB fez os seguintes atendimentos: a)
Projeto “Aquecendo Corpo e Mente – Baby!”: 20
atendimentos no mês de Agosto de 2016. O CPM da
Escola Carlos Barbosa fez os seguintes atendimentos:
a) Projeto “A Escola que temos, a Escola que queremos!”: 4 atendimentos no mês de Agosto de 2016. Os
Canarinhos fizeram os seguintes atendimentos: a)
Projeto “Vozes que Encantam”: 26 crianças beneficiadas. 3. Outros assuntos: a) A conselheira Arieli Cristiana Paiz apresentou a Prestação de Contas do Convênio 09/2015 com o Poder Judiciário, referente as
Penas Alternativas, informando que o Projeto foi encerrando no mês de Outubro de 2016, sendo que o
valor do Projeto Incluir era de R$ 16.980,00 e o valor
disponibilizado pelo Poder Judiciário foi de R$
18.000,00, logo o COMDICA devolverá o valor de
R$ 1.020,00 pois não utilizou para o Projeto. Já os
valores de rendimentos bancários que é de R$
1.444,75, no mês de Setembro de 2016, será depositado na conta do FUMDICA. Após estes acertos a
conta aberta para fins de receber o recurso das Penas
Alternativas será encerrada. O COMIDCA emitiu a
Resolução nº 02/2016 aprovando a Prestação de Contas. b) No dia 03 de Novembro de 2016, as 16 horas,
na Sala dos Conselhos será realizada reunião extraordinária para apresentar e aprovar o Plano Municipal
dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes,
posteriormente será emitido Resolução da aprovação,
sendo que o prazo para emissão da Resolução é dia
03 de dezembro de 2016. c) A Conselheira Tutelar
Sra. Neli Thums Gedoz, presente na reunião, trouxe a
necessidade de elaboração de cartazes/folhetos para
divulgação à proibição alcoólica para crianças e adolescentes. Os cartazes que hoje estão no Conselho
Tutelar estão defasados e precisa ser revisto, inclusive texto. Além disso, a conselheira trouxe a necessidade de mandar fazer camisetas para os conselheiros,

com o logo do Conselho Tutelar, a fim de identifica-los na sua atividade. Diante do exposto a presidente solicitou que o Conselho Tutelar encaminhe
Ofício ao COMDICA com as devidas necessidades,
para que possamos verificar a possibilidade da confecção através de ajuda/parceria com outras Entidades e/ou Empresas. d) A próxima reunião ordinária
será no dia 08 de dezembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim,
Daniela Girotto, assinada por todos os presentes,
abaixo referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos
Santos
Brigada Militar
AUSENTES
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
AUSENTES
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
Ata nº 01/2016 – CMTT
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, junto à Sala dos Conselhos, reuniu-se o
Conselho Municipal de Trânsito e Transportes –
CMTT, em reunião ordinária, para deliberar sobre a
seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação do Regimento
Interno; 2) Eleição da nova diretoria; 3) Assuntos
gerais. Dando início à reunião, a conselheira Sinara
deu as boas vindas aos presentes e realizou a leitura
do Regimento Interno. “REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DE CARLOS BARBOSA – CMTT Art.
1º O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte,
criado pela Lei Municipal nº 3328, de 10 de Agosto
de 2016, é uma entidade de consulta e
assessoramento, integrante da estrutura do Gabinete
do Prefeito Municipal, exercendo suas atividades em
perfeito entrosamento com a Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Logística. CAPÍTULO I DA
ORGANIZAÇÃO Seção I Da Estrutura Art. 2º O
Conselho será constituído pelos seguintes membros:
a) Representante da Secretaria Municipal
Segurança, Trânsito e Logística; b) Representante da
Secretaria Municipal de Agricultura, Viação e
Serviços; c) Representante da Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano; d) Representante
da Diretoria Jurídica do Município; e)
Representante da Secretaria Municipal da
Educação; f) Representante da Associação do
Comércio, Indústria e Serviços – ACI; g)
Representante da Câmara de Vereadores; h)
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Representante do Departamento Estadual de
Trânsito - Detran; i) Representante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa; j)
Representante do Conselho Municipal de
Desenvolvimento – COMUDE. Art. 3º O Conselho
terá a seguinte estrutura: I – 01 (um) Presidente; II
– 01 (um) Vice-Presidente; III – 01 (um) Secretário.
§1º Os Conselheiros elegerão, entre seus
componentes, as nominatas referidas nos incisos do
art. 3º, para exercerem mandato de 02 (dois) anos,
podendo haver uma recondução. §2º Os membros do
Conselho somente deixarão o exercício de seus
mandatos no dia da posse de seus sucessores. §3º Os
membros do Conselho não serão remunerados,
sendo seus serviços considerados relevantes pela
municipalidade. §4º Os membros do Conselho terão
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos por igual período. Seção II Do
Funcionamento Art. 4º O Conselho terá reuniões
ordinárias, bimestrais, nas quais as pautas de
trabalho, previamente elaboradas, serão distribuídas
com antecedência, para estudo e conhecimento por
seus membros. §1º As reuniões extraordinárias do
Conselho realizar-se-ão sempre que houver
manifestação de algum de seus membros, dirigida ao
Presidente e a critério deste, observando-se o
quorum de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus
conselheiros. §2º As proposições dos membros do
Conselho serão sempre submetidas à votação, sendo
aprovadas as que obtiverem o voto da maioria
presente. §3º As reuniões ordinárias somente serão
realizadas, quando houver o comparecimento de
mais de 50% (cinquenta por cento) de seus membros.
§4º As proposições do Conselho serão transmitidas
por seu Presidente ao Prefeito Municipal, ficando a
critério deste a inclusão ou não dessas sugestões na
política municipal dirigida ao Departamento
Municipal de Trânsito. Art. 5º O Presidente do
Conselho poderá conceder licença a qualquer
membro, até o prazo de 90 (noventa) dias. Art. 6º O
membro do Conselho, impedido por mais de 90
(noventa) dias, será substituído, interinamente, por
ato do Prefeito Municipal. Art. 7º O Conselho
poderá contar com a colaboração de servidores,
destacados pelo Poder Executivo, para o
desempenho de suas funções, dependendo, porém, da
existência de disponibilidade de recursos humanos
para tal. Art. 8º O Conselho funcionará em local
determinado pelo Executivo Municipal. Seção III
Das Atribuições do Conselho Art. 9º O Conselho tem
por finalidades: I - promover, incentivar, orientar e
fiscalizar as atividades no Município; II - estudar,
planejar e definir programas prioritários que
deverão ser apresentados ao Poder Executivo, com
subsídio à execução da política de trânsito a ser
empreendida pelo Município; III - manter
intercâmbio com entidades oficiais, federais,
estaduais e municipais, no sentido de receber e
fornecer informações que visem o aperfeiçoamento e
desenvolvimento das atividades de trânsito e
transporte no Município de Carlos Barbosa; IV opinar nos auxílios e subvenções a serem concedidos
pelo Poder Público, fiscalizando sua aplicação; V o Conselho poderá sugerir ao Prefeito a realização
de convênios com entidades públicas federais,
estaduais e municipais, que visem a integração de
programas a serem desenvolvidos por essas
entidades, no Município. CAPÍTULO II Seção I Das
Atribuições dos Membros do Conselho Art. 10
Compete aos membros do Conselho: I - comparecer
às reuniões do Conselho, justificando, previamente,
a ausência, nos casos de impedimento forçado; II aceitar os encargos e as comissões para os quais
forem designados; III - propor ao Conselho estudos,
ideias, programas e planos de trabalho; IV participar das votações. Seção II Das Atribuições do
Presidente Art. 11 – Ao Presidente do Conselho
compete: I - marcar, convocar e presidir as reuniões
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do Conselho; II - dirigir a entidade e representá-la
perante o Executivo Municipal e seus órgãos; III propor planos de trabalho; IV - participar das
votações e aprovar resoluções; V - resolver os casos
omissos e praticar todos os atos necessários ao
regular funcionamento do Conselho; VI - transmitir
ao Prefeito Municipal as proposições aprovadas
pelo Conselho; VII - decidir, com o voto de
qualidade,
os
casos
de
empate
nas
votações.Parágrafo único. O Presidente do Conselho
poderá delegar atribuições aos membros do
Conselho, sempre que necessário ao bom
cumprimento das finalidades da entidade,
observadas as limitações legais. Seção III Das
Atribuições do Vice-Presidente Art. 12 Ao VicePresidente compete: I - substituir o Presidente em
seus impedimentos e eventuais ausências; II - propor
planos de trabalho; III – participar das votações;
IV – assessorar o Presidente. Seção IV Das
Atribuições do Secretário Art. 13 Ao Secretário
compete: I - redigir as atas das reuniões e distribuílas; II - redigir toda a correspondência, relatórios
anuais, comunicados e similares do Conselho,
mediante aprovação do Presidente; III - manter os
serviços administrativos e de arquivo da secretaria
atualizados e em ordem; IV - propor planos de
trabalho; V - prestar informações ao Presidente ou
aos demais membros do Conselho, sobre assuntos
administrativos; VI - receber informações de outros
órgãos, de interesse do Conselho e Transmiti-las ao
Presidente; VII - fornecer informações a outras
entidades, mediante autorização do Presidente; VIII
- participar das votações. CAPÍTULO III DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 14 As vagas de
Conselheiros, existentes no Conselho, deverão ser
imediatamente comunicadas ao Prefeito Municipal,
a fim de serem preenchidas, na forma do art. 2º do
presente Regimento Interno. Art. 15 A posse dos
membros do Conselho será realizada através de
portaria assinada Prefeito Municipal. Art. 16 Este
Regimento Interno entra em vigor na data de sua
publicação. Carlos Barbosa, 1º de novembro de
2016.” O conselheiro Grandemelo destacou que o
CMTT é composto por entidades ligadas diretamente
ao trânsito. Grandemelo abriu espaço para dúvidas
sobre o Regimento Interno. O Regimento Interno foi
aprovado por unanimidade. Quanto ao segundo
assunto da pauta, a eleição da nova diretoria, Sinara
se disponibilizou para ser Secretária. O conselheiro
Eduardo se disponibilizou para ser Presidente. O
conselheiro William se disponibilizou para ser Vicepresidente. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a seguinte diretoria: Presidente Eduardo
Carniel, Vice-presidente William Furlanetto Pilatti e
Secretária Sinara Kirch. O mandato da diretoria é de
dois anos, podendo ser reconduzido pelo mesmo
período, conforme o Regimento Interno. Entre os
assuntos gerais, Grandemelo falou sobre alguns
problemas pertinentes ao trânsito no Município,
destacando que várias questões precisam ser
modificadas. Grandemelo disse que atualmente o
grande desafio é a questão dos caminhões no Centro
da cidade que remete a outro problema que são as
rotas alternativas. Grandemelo disse que a Secretaria
de Segurança, Trânsito e Logística está elaborando
um projeto de lei com proposta para que somente
caminhões até no máximo vinte e seis toneladas
poderiam transitar no Centro. Grandemelo explicou
que a fiscalização também é importante e que o
projeto de lei precisa prever multas, sendo que o
órgão de trânsito é responsável por esta fiscalização.
A conselheira Karin questionou sobre os tipos de
carga que serão regrados. Grandemelo explicou que
esta questão está sendo analisada, ficando proibido,
por exemplo, o transporte de animais. Sinara ficou de
encaminhar o projeto de lei por e-mail, para que os
conselheiros possam entender melhor e também
elaborar sugestões. Grandemelo deu sequência na

leitura do projeto de lei. O conselheiro Fabiano
destacou que este projeto de lei deve observar as
necessidades da sociedade, trazendo sugestões de
cada entidade representativa. William sugeriu
estipular horários para a carga e descarga. O
conselheiro Jusinei explicou que, como outras leis,
esta vai gerar inúmeras discussões, mas fazendo os
ajustes necessários é possível adequar e implantar.
Grandemelo mencionou que a partir de hoje
começam a valer as novas linhas do transporte
coletivo e que a comunidade tem o prazo de trinta
dias para trazer sugestões, objetivando melhorar cada
vez mais o serviço. Grandemelo destacou que a
próxima mudança será a expansão da área azul, que
deve ser realizada até o final do ano. Eduardo
questionou Grandemelo sobre a possibilidade de
colocação de um redutor na rua Buarque de Macedo,
indo para Garibaldi, na estrada velha. Grandemelo
disse que a proposta pode ser analisada e realizada.
Karin mencionou que várias pessoas atravessam a rua
atrás do Palco da Estação, o que pode ocasionar
acidentes e uma sugestão seria colocar uma proteção
para que o pedestre não atravesse neste local.
Grandemelo explicou que esta área será organizada
de forma a se tornar mais segura para os pedestres. A
próxima reunião será realizada no dia 6 de dezembro.
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata,
que será assinada por todos os presentes.
T: Grandemelo R. dos Santos | S: Sinara Kirch
Rep. da Sec. de Segurança, Trânsito e Logística
T: Adriane M. Pagliarini | S: Diego Zarpelon
Rep. da Sec. de Agricultura, Viação e Serviços
T: Janete Canal Cichelero | S: Rudimar Cini
Rep. da Sec. de Meio Ambiente e Planejamento
Urbano
T: Jusinei Foppa | S: Elda Bruttomesso
Rep. da Diretoria Jurídica
T: Andréia M. Dotta | S: Ana Carolina S. Loss
Rep. da Sec. da Educação
T: William F. Pilatti | S: Vanderlei Possamai
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços - ACI
T: Thais C. Formentini | S: Joseane Longo
AUSENTE
Rep. da Câmara de Vereadores
T: Karin Docena | S: Aline F. A. Cousseau
Rep. do Dep. Estadual de Trânsito – Detran
T: Eduardo Carniel | S: André Weber
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários
T: Fabiano José Taufer | S: Rafael Pedroni
Rep. do Conselho M. de Desenvolvimento – COMUDE
Ata nº 04/2016 – CMAE
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, às quatorze horas, junto a Sala dos
Conselhos, reuniu-se o Conselho Municipal da
Alimentação Escolar – CMAE, em reunião ordinária,
para deliberar a seguinte pauta: 1) Apresentação dos
relatórios referente às visitas; 2) Apresentação de
membros; 3) Assuntos gerais. Dando inicio à reunião
o Presidente Clóvis deu as boas vindas aos presentes.
Os Conselheiros iniciaram a apresentação dos
relatórios referente às visitas realizadas nos dias
dezessete e dezoito de outubro nas Escolas
Municipais de Educação Infantil e Fundamental, uma
vez que recebem alimentos da verba federal (PNAE).
As advertências apontadas nas visitas serão
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repassadas por ofício à Secretaria Municipal da
Educação, para que tome as devidas providências.
Andreia explanou sobre o ofício n 02/2016 do
CMAE, enviado à Diretoria Jurídica, tendo em vista
esclarecer se a Escola Recanto do Amor – APAE, faz
parte do rol de escolas que devem ser acompanhadas
pelo Conselho. Devido a quantidade de alimentos e a
verba repassada, entende-se que não é necessário a
realização da visita na APAE. Nada mais havendo a
constar, encerro a presente ata que será assinada
pelos presentes.
T: Vilson Cichelero | S:
AUSENTE
Representante do Sindicato Trabalhadores Rurais
T: Cintia Chesini - | S: Maria L. P. Dupont
Representante da APAE
T: Tatiane Borges - | S: Eliane Volpatto
Representante do CEC
T: Rosa M. Bellaver
| S: Fabiana Guerra Reis
AUSENTE
Representante de Pais e Alunos
T: Clóvis Demarchi | S: Daniela P. Strossi
Representante de Pais e Alunos
T: Francinara D. Pozza | S: Andréia M. Dotta
Rep. de Professores e Trabalhadores Educação
T: Mercedes Canal | S: Maria E. Baldasso
AUSENTE
Rep. de Professores e Trabalhadores Educação
T: Andréia P. Corezola | S: Damires Scottá
Rep. do Poder Executivo Municipal
Ata nº 09/2016 – COMDIM
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, às dezesseis horas, junto a Sala dos
Conselhos, reuniu-se o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher – COMDIM, em reunião
ordinária, para deliberar a seguinte pauta: 1)
Apresentação e relatório de exames de mamografia,
preventivo
e
consultas
ginecológicas;
2)
Programação do Mês da Mulher; 3) Assuntos Gerais.
Dando início à reunião a Presidente Viviane deu as
boas vindas aos presentes e explanou sobre a
programação do mês de março, e confirmou com o
Joce Sampaio a apresentação para o dia vinte e três
de março às dezenove horas. Viviane explanou sobre
o teatro a ser realizado, mas ainda não teve retorno e
mencionou que a Caminhada foi confirmada para o
dia dezoito de março às nove horas e ficou
confirmada como apoiador a Emater. Viviane
explanou sobre os exames de mamografia, preventivo
e consultas ginecológicas, e apresentou um
planejamento referente aos meses de janeiro a
outubro onde foram feitas 5,537 consultas
ginecológicas, 1,077 mamografias, 1500 preventivos.
Viviane explanou sobre a importância dos cuidados
com a saúde da mulher. O Conselho debateu sobre as
informações disponíveis para o pré natal e
explanaram sobre casos de adolescentes grávidas. A
próxima reunião do COMDIM ficou marcada para o
dia seis de dezembro do corrente ano.
T: Odete A. Bianchi | S: Fernanda Z. Tramontina
Rep. Secretaria M. de Assistência Social e Habitação
T: Marilda D. Baccon | S: Ana C. S. Loss
Rep. Secretaria M. de Educação
T: Viviane G. Ardanaz | S: Catiane Canal Dupont
Rep. da Secretaria Municipal da Saúde

Rep. da Fundação de Cultura e Arte PROARTE
T: Rafael T. Pedroni | S: Eduardo Pizzoli
AUSENTE
Rep. da Secretaria M. de Esportes, Lazer e Juventude
T: Clediane Z. Rotava | S: Dinamara L. Tessaro
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
T: Regiane C. Casagrande | S: Luciano Baroni
Rep. das Instituições da Área da Segurança Pública

T: Vera L. Z. Padovani | S: Francinara D. Pozza
Rep. Sec. Municipal da Educação
T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Zanotto
Cappellari
AUSENTE
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
Ata nº 05/2016 – CMI

T: Marilene F. Borges | S: Nádia R. Baldasso
Rep. dos Sind. de Trabalhadores com Atuação no
Município

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e
dezesseis, junto à Sala dos Conselhos, reuniu-se, em
reunião ordinária, o Conselho Municipal do Idoso –
CMI, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)
T: Neiva M. T. Zimmer | S: Rosa M. Spessatto
Rep. dos Sind. de Trabalhadores com Atuação no Eleição da nova diretoria do CMI; 2) Assuntos
gerais. Dando início à reunião, a Presidente
Município
Estelamaris deu as boas vindas aos presentes e
questionou os conselheiros sobre o interesse de
T: Salete Gasperin | S: Jaqueline Magagnin
assumir a diretoria do Conselho. Alguns conselheiros
AUSENTE
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços(ACI) se disponibilizaram para os cargos de Vice-presidente
e Secretário, porém nenhum dos presentes tem
interesse em assumir como Presidente. A conselheira
T: Verônica B. Simões | S: Jandir Luíz Pedroni
Elda, diante da falta de indicações para o cargo de
Rep. da Emater/Ascar
Presidente, sugeriu a elaboração de uma resolução,
prorrogando a eleição da nova diretoria para o ano de
Ata nº 010/2016 – CMCTG
dois mil e dezessete, tendo em vista o período de
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois transição do governo. Seis conselheiros, que ocupam
mil e dezesseis, junto à Sala dos Conselhos, reuniu- cargo em comissão, serão exonerados de seus cargos
se, em reunião ordinária, o Conselho Municipal da até o final do ano e não sabemos se retornarão e se
Cultura Tradicionalista Gáucha – CMCTG, para ficarão nos mesmos cargos. Desta forma, para não
deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição da nova prejudicar o andamento dos trabalhos realizados no
diretoria do CMCTG; 2) Indicação de novos CMI, os conselheiros aprovaram a sugestão de Elda e
membros; 3) Assuntos gerais. Dando início à reunião, será expedida uma resolução prevendo que a eleição
os conselheiros falaram sobre os membros que será prorrogada para março de dois mil e dezessete. A
representam cada entidade. A conselheira Vera próxima reunião ficou agendada para o dia vinte e
explicou que pela Secretaria da Educação nove de março de dois mil e dezessete. Estelamaris
permanecerão os mesmos membros até 31 de agradeceu a presença de todos e desejou boas festas.
dezembro, sendo que ficará a cargo da próxima Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata
gestão indicar os membros titular e suplente. A que será assinada por todos.
conselheira Teresinha falou que a PROARTE indica
Brenda Padovani como membro titular, ficando a T: Giovana Cousseau | S: Estelamaris Diel Dupont
cargo da próxima gestão indicar o membro suplente. Rep. da Secretaria de Assistência Social e Habitação
O CTG Trilha Serrana indica Jonas Vicari como
membro titular e Neri Centenaro como membro T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Zanotto
suplente. O Piquete Gaudérios da Serra indica Cappellari
Alexandre Rauber como membro titular e Jair Guerra Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
como membro suplente. O Presidente Jair informou
aos presentes, que em conversa com os membros do T: Gabriela Mattana | S: Catiane Canal Dupont
Piquete de Laçadores Estação do 35, foi informado Rep. da Secretaria da Saúde
que a entidade não realizaria a troca de membros
titular e suplente. Desta forma, os conselheiros T: Elis Regina Haas | S: Rosane Ferronato
passaram para a eleição da nova diretoria. O Rep. da Secretaria Municipal de Educação
Conselho elegeu, por unanimidade, Jonas Viccari
como Presidente e Hecton de Oliveira como Vice- T: Ivânia Kolling | S: Elda Bruttomesso
Presidente, para um mandato de dois anos. Quanto ao Rep. da Diretoria Jurídica
calendário de reuniões para o exercício de 2017, o
mesmo será definido em conjunto com a próxima T: Nazarena Cichelero | S: Maria Gorete P. Deitos
gestão. Também ficou decidido que a próxima gestão Rep. da organização não governamental (MAB)
se reunirá com o Prefeito eleito para se apresentar.
Vera informou que deixou previsto no calendário T: Décio Roque Sauthier e Vicente Baccon | S:
escolar de 2017 a realização da 3ª Gincana Osmar de O. Vedoy
Interescolar Tradicionalista. O Conselho deixa como Rep. dos Grupos de Idosos e Convivência (Grupo
sugestão para 2017 rever a Semana Farroupilha. Alegria)
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata
que será assinada por todos os presentes.
T: Jones Melere | S: Adriana Benini
Rep. da área de geriatria (Hospital)
T: Guimara Bulegon | S: Neri Centenaro
Rep. do CTG Trilha Serrana
T: Natal João Deitos | S: Vicente Corbellini
Rep. da Sociedade Civil Organizada (ACI)
T: Hecton Oliveira | S: Mateus Rama
Rep. do Piquete Estação 35
T: Andreia Dalmas | S: Ricardo Perazzoli Baldasso
Rep. da Sociedade Civil Organizada (Bombeiros)
T: Jair Guerra | S: Telmo Dalcin
Rep. do Piquete Gaudérios da Serra
RESOLUÇÃO Nº 001/2016 - CMI
T: Joice Kinzel | S: Terezinha Persch
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Barbosa, no uso das atribuições legais conferidas
pela Lei Municipal nº 1754/2004, após reunião
realizada no dia 03/11/16, Ata nº 05/2016,
Considerando o período de transição do governo,
momento este em que alguns conselheiros, que
ocupam cargos em comissão, serão exonerados no
dia 31 de dezembro de 2016,
Considerando a indisponibilidade dos atuais
conselheiros para assumir o cargo de Presidente do
Conselho Municipal do Idoso – CMI nesta data,
Considerando a importância do trabalho que vem
sendo realizado pelo CMI e objetivando dar
continuidade aos projetos desenvolvidos,
RESOLVE:
•

Prorrogar, para 29 de março de 2017, a
eleição da nova diretoria do Conselho
Municipal do Idoso – CMI.
Carlos Barbosa, 03 de novembro de 2016.

ESTELAMARIS DIEL DUPONT,
Presidente do Conselho Municipal do Idoso.
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