
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n° 017/19-GPC Carazinho, 23 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

cÂr,"ARA ftfiuNi^iRAL
UE CARAZINHO

18 m. m

Responde OP 006/19

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido das Secretarias 

Municipais da Fazenda e Planejamento, contendo as informações solicitadas acerca 

do Projeto de Lei n° 099/18.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 I e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


ÍTEM 1 - O custo estimado dos bens segue abaixo:
1.1 - Uma unidade - Caminhão com as condições exigidas para acoplamento de sistema 
coletor de contêineres de resíduos sólidos urbanos - R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais);
1.2 - Uma unidade - Equipamento coletor compactador para a realização do sistema de 
recolhimento de contêineres de resíduos sólidos urbanos - R$ 655.000,00 (seiscentos e 
cinquenta e cinco mil reais);
1.3 - 400 (quatrocentas unidades) - Contêiner metálico para resíduos sólidos urbanos - 
Custo unitário R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais) - Custo total RS 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

ÍTEM 3 -
Arrecadação taxa de lixo:
Ano 2017 - RS 3.375.034,12 (três milhões e trezentos e setenta e cinco mil e trinta e quatro 

reais e doze centavos);
Aplicação de recursos arrecadados com a taxa de lixo: 
Ano 2017- R$ 3.700.617,31 (três milhões e setecentos mil e seiscentos e dezessete reais e

trinta e um centavos).

Arrecadação taxa de lixo:
Ano 2018 - RS 3.563.452,46 (três milhões e quinhentos e sessenta e três mil e quatrocentos 

e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos);
Aplicação de recursos arrecadados com a taxa de lixo:
Ano 2018 - RS 3.813.517,03 (três milhões e oitocentos e treze mil e quinhentos e dezessete 

reais e três centavos).

ITEM 4 -
O total pago em 2018 com destinação/ transbordo de lixo foi de RS 1.609.578,37 (um 

milhão e seiscentos e nove mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos).

ÍTEM 5 -

O valor recebido no início do mandato no dia 02/01/2017 no Fundo de Gestão 
Compartilhada foi R$ 635.614,83 (seiscentos e trinta e cinco mil e seiscentos e quatorze reais e 
oitenta e três centavos). Os recursos recebidos em 2017 somados ao saldo do início do mandato 
foram aplicados na aquisição de 150 (cento e cinquenta) contêineres no valor total de R$ 
797.250,00 (setecentos e noventa e sete mil e duzentos e cinquenta reais) e no ano de 2018 foram 
adquiridos 65 (sessenta e cinco) contêineres no valor total de R$ 345.475,00 (trezentos e quarenta e 
cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

AdroáUto De Carti
Secretário 4 a Fazenda



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PORTARIA N.° 477, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

DESIGNA membros para comporem o 
Conselho do Fundo Municipal de Gestão 
Compartilhada e revoga a Portaria n° 052/17.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal 
n° 7.272 de 28 de dezembro de 2010, DESIGNA os membros abaixo relacionados para 
comporem o Conselho do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada e revoga a 
Portaria n° 052/17.

Representantes do Executivo Municipal
Titulares Suplentes

Vanderlise Girardelo Camila Huning
Marli Terezinha Van Riel Giovanni Fiorese

Gustavo Viapiana Dêninson Pauletto da Costa

Representantes da CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento
Titulares Suplentes

Aldomir Antônio Santi Regis Arthur Bugs Dorr
Ermógenes Bodanese José Cerineu Bergoli

Gilmar José Skowronski Débora Kloeckner Machado

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2018.

Prefeito

/v
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Maria de Lourdes Morais 
Secretária da Administração Designada
MBS

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO 
E OBRAS PÚBLICAS

MEMO n° : 010/2019

DATA : 21/01/2019

DE : Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretaria Municipal da Administração

REFERENCIA : OP 006/2019 da Camara Municipal de Carazinho.

Prezados Senhores:

Em resposta ao OP 006/2019 da Câmara Municipal de Carazinho-RS, do Vereador 
João Pedro Albuquerque de Azevedo, solicitando informações sobre valor gasto em 
transbordo do lixo no ano de 2018, anexamos resposta efetuado pelo servidor Tarso Cadore 
fiscal designado para o contrato. Como solicitado no item 06 deste OP, anexamos cópia das 
atas do Conselho do Fundo de Gestão Compartilhada, realizadas nos anos de 2017 e 2018.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:

joLiiy
Vanderlise Giyírdello

Secretária Municipal de Planejamento, 
Urbanismo e Obras Públicas

2 I JAU ?fH9

Eã£§BpAi
DMG

Av. Flores da Cunha, 1264 Centro
Te I. Pref.: (54)3 33 12699
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BOLETIM DE MEDIÇÃO

TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL RSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Período: Quant. BM *
03/2017 22

a
12/2018

Relação de pesos e valores realizados pela simpex nos anos 2017 e 2018 (resumida)

Obs.:Valores
Valor Transp Valor Destino VALOR TOTAL

BM N° Mês Ref Peso (t) Inicio do Contrato e Ordem
01/03/17

R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 43,40

R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 74,00

R$ 155.945,94 
R$ 112.363,54 
R$ 117.207,46 
R$ 184.186,51 
R$ 124.533,22 
R$ 116.019,38 
R$ 129.170,52 
R$ 138.569,57 
R$ 145.510,26 
R$ 134.993,56

1 03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

1.328,33
957,10
998,36

1.568,88
1.060,76

988,24
1.100,26
1.180,32
1.239,44
1.149,86

1o Aditivo contratual2
Prorrogação de Prazo3
e Correção de Valores4
03/2018 a 12/20185

6
2o Aditivo contratual7

/ Prorrogação de PrazoTotal em 2017 (10 meses)8 /
20^9 a 06/2019R$ 09 Peso

11.571,55 R$ 1.358.499,9710
11 01/2018

02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018

1.251,58
962,18

1.086,18
1.231,54

690,24
1.588,96
1.344,14
1.213,52
1.274,78
1.357,66
1.408,28
1.314,30

R$ 43,40 
R$ 43,40 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53 
R$ 44,53

R$ 74,00 
R$ 74,00 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94 
R$ 75,94

R$ 146.935,49 
R$ 112.959,93 
R$ 130.852,10 
R$ 148.363,62 

R$ 83.153,21 
R$ 191.422,01 
R$ 161.928,55 
R$ 146.192,75 
R$ 153.572,75 
R$ 163.557,30 
R$ 169.655,49 
R$ 158.333,72

.6° O12
arso Cadorejrrítr 5942 ^

signado Para o Corffèt^1
13
14 Fií

030/201715
16
17
18

Estevão De Loreno 
Secretário Municipal de Obras

19
20 Total em 2018 (12 meses)

R$21 Peso
14.723,36 R$ 1.766.926,9422

R$ 3.125.426,91
Três milhões cento e vinte e 

cinco mil quatrocentos e vinte e 
seis reais e noventa e um 

centavos

total geral

Vinte e seis mil duzentos e noventa e 
quatro toneladas e novecentos e dez 

quilos

26.294,91
Carazinho 18 de janeiro de 2019
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ATA 001/2018

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/04/2018

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio 
Santi, Alexandre dos Santos de Oliveira, Gilmar José Skowronski

PARTICIPANTE: Camila Huning; Rudney Cracco, Giovanni Fiorese;

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar e aprovar a prestação de contas do terceiro 
trimestre/2017, período julho à setembro/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- 
recursos da conta investimento b) Apresentar e aprovar a prestação de contas do quarto 
trimestre/2017, período outubro à dezembro/2017, relativas a utilização dos recursos do 
FMGC- recursos da conta investimento; c) Obter informação da origem dos recursos que serão 
investidos nas obras de esgotamento em andamento e previstas, se os recursos serão ou não da 
conta investimento; d) Agendamento da próxima reunião do FMGC-Carazinho.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do terceiro trimestre/2017, 
período julho à setembro/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da 
conta investimento, com Demonstrativo de Créditos anexados a presente ATA.
Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do quarto trimestre/2017, 
período outubro à dezembro/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da 
conta investimento, com Demonstrativo de Créditos anexados a presente ATA.
Ficou acordado que a será demandado aos departamentos competentes a informação das 
origens dos recursos que estão sendo aplicados em cada uma das obras em andamento e 
previstas para o SES Carazinho.

a)

b)

c)

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será 
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

%dájc^{Jr-lL-C /Aidomir A

:
L

. SantiVanderlise Girardello

h jc, i v<- ; - i / Alexandre dos S. de OliveiraMarli Van Riel

Antônio Azir \ Gilmar J. Skowronski <
c —*

G' Giovanni FioresiCamila Huning

Rudney Craca

23/

1



ATA 002/2018

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA: 14/05/2018

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio 
Santi, José Cirineu Bergoli, Gilmar José SkowronskL

PARTICIPANTE: Camila Huning; Rudney Cracco; Estevão de Loreno; Luis Fernando Cavalheiro

1. A presente reunião extraordinária objetiva: a) A deliberação da solicitação apresentada pela 
Prefeitura Municipal de Carazinho para utilização no ano de 2018 dos recursos da parcela de 
30% do FMGC sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho para aquisição de 120 
Containers para recolhimento mecanizado de lixo, sendo 100 containers para coleta de lixo 
orgânico e 20 para coleta de lixo seletivo, através de Registro de Preço elaborado pelo# 
Município de Carazinho, com valor unitário aproximado de R$ 5.535,00.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC) 

aprovou, por unanimidade a utilização dos recursos até o valor disponível na conta 
referente a parcela de 30% do FMGC sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho cujo 
o saldo em 14/05/2018 é de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil Reais), bem 
como os recursos decorrente dos depósitos futuros na conta do FMGC sob gestão da 
Prefeitura Municipal de Carazinho, relativos ao período de maio a agosto de 2018 
aquisição de Container's para recolhimento mecanizado de lixo para coleta de lixo 
orgânico para coleta de lixo seletivo, através de Registro de Preço elaborado pelo 
Município de Carazinho.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente 
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

para

inião, da qual será

Vanderlise Girardello Idomir A. Santi

Marli Van Riel. José Cirineu Bergoli s /
/—

Antônio Azir /n >Gilmar J. Skowronsid-

DZCamila Huning, Estevão de Loreno
y-

y'

Luis Fernando CavalheiroRudney Cracco.

1



ATA 003/2018
!

REUNIÃO FM6C- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 05/09/2018

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Aldomir A. Santi, José Cirineu 
Bergoli, Gilmar José Skowronski

PARTICIPANTE: Dêninson da Costa; Rudney Cracco;

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar e aprovar a prestação de contas do segundo 
trimestre/2018, período de 01 de abril à 30 de junho/2018, relativas a utilização dos recursos do 
FMGC- recursos da conta investimento, b) Informar ao Município do início das obras de 
implantação de redes coletoras para esgotamento sanitário e encaminhamentos que serão 
procedidos.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do segundo trimestre/2018, 
período de 01 de abril à 30 dè junho/2018, relativas a utilização dos recursos do FMGC- 
recursos da conta investimento, com Demonstrativo de Créditos anexados a presente ATA.

b) Foi informado aos participantes do FMGC que estarão iniciando as obras de implantação de 
redes coletoras de esgoto neste Município. Também foi comunicado que a Corsan estará 
encaminhando Ofício ao Município e ao Poder Legislativo para que estes indiquem 
componentes a fim de formar a Comité Gestor de Obras do Município para 
acompanhamento das obras de esgotamento sanitário.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será 
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

jnVanderlise Girardello Aldomir A. Santi

/ tCni\ l IMarli Van Riel José Cirineu Bergoli
A
A

Dêninson da Costa 1 Gilmar J. Skowronski t

Rudney Cracco

1



ATA 001/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 2110112011

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Marli Terezinha Van Riel, Maria Martins da Silva Meyer, Camila Huning, Ermógenes 
Bodanese, Antônio Azir

PARTICIPANTES: Alexandre Capitâneo, Rudney Cracco

W 1. ASSUNTOS ABORDADOS:

1.1. A presente reunião objetiva: a) Definição da Coordenação do FMGC- Carazinho para o ano de 2017; 
b) definição do cronograma de reuniões para o ano de 2017; c) Definição de ações para corrigir o 
problema de uso indevido das redes de esgotamento no bairro Vila Rica, Medianeira e Braganholo; 
d) Avaliação de liberação de recursos do FMGC- Carazinho parcela da gestão da Prefeitura para 
execução de uma contenção em alvenaria junto a Rua Candinha área esta sob risco de 
desmoronamento; e) Avaliação jurídica da utilização de reursos do FMGC- Carazinho parcela da 
gestão da Prefeitura para aquisição de novos containers de Lixo; f) Definição da prestação de 
contas do ano de 2016; g) Planejamento de aplicação dos recursos para o ano de 2017;

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC) 

deliberou por maioria pela indicação da coordenação no ano de 2017 a ser coordenada pelo 
Conselheiro Ermógenes Bodanese;

b) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC) 
definiu as datas para reunião do FMGC- Carazinho como sendo todas as primeiras sextas-feiras 
de cada mês, a partir de março/2017 até o mês de dezembro/2017;

c) Foi deliberado por maioria que será efetuada uma ação conjunta entre a Corsan e o 
Departamento de Meio Ambiente, ainda no mês de fevereiro/2017 com o intuito de verificar os 
usuários que obedeceram a notificação emitida em 2016 pela Corsan e se desligram da rede de 
esgoto. Para os que não se desligaram a Corsan emitirá a multa prevista no RSAE de interligação 
indevida à rede de esgoto e o Departamento de Meio ambiente efetuará a orientação aos 
usuários dos procedimentos corretos de destinação do efluente sanitário;

d) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará o projeto e orçamento para quantificar os 
valores necessários à execução de uma contenção junto a Rua Candinha. Após a apresentação 
dos valores, a ser apresentado na próxima reunião, em março, o conselho do FMGC- Carazinho 
avaliará a disponibilidade de recursos para a sua execução;

e) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará o projeto e orçamento para quantificar os
valores necessários à aquisição dos containers. Após a apresentação dos valores, a ser 
apresentado na próxima reunião, em março, o conselho do FMGC- Carazinho avaliará a 
disponibilidade de recursos para a sua execução; ^

f) Ficou definido pelos conselheiros que a avaliação da prestação de contas do ano de 2016 será /Tj 
efetuada na próxima reunião, com apresentação dos extratos das contas sob gestão da Corsan e 
da Prefeitura Municipal;

g) Ficou definido que o planejamento para utilização dos recursos do FMGC- Carazinho para o ano 
de 2017 será apresentado na próxima reunião;

i

V

1



0 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado; encerro a presente reunião, da qual será lavrada a 
ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.

Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Marli Terezinha Van Riel 
Camila Huning /'V i

Maria Martins da Silva Mey 
Ermógenes Bodanese____ j J U

Antônio Azir

í

0

2

____



ATA 002/2017

REUNIÃO FMGC - CARAZINHO - REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 07/03/2017

LOCAL: PREFEITURA MUNICPAL DE CARAZINHO - Av. Flores da Cunha, 1264

CONSELHEIROS: Marli Terezinha van Riel, Maria Martins da Silva Meyer, Ermógenes Bodanese, 
Gilmar José Skowronski, Antônio Azir

PAR IICIPANTES: Alexandre Capitânio

1. ASSUNTOS ABORDADOS:
1.1. A presente reunião objetiva: a) Apresentação de projeto e orçamento necessários a 

aquisição de contêineres; b) Divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) no Site da CORSAN; c) Avaliação de liberação de recursos do FMGC para a 

elaboração de material informativo (cartilha) com orientação a população; d) 
Avaliação de liberação de recursos para a aquisição de equipamento que identifica a 

perda de água na rede de distribuição; e) Avaliação da prestação de contas do Fundo 

de Gestão Compartilhada do ano de 2016, sob gestão da CORSAN e Prefeitura 
Municipal de Carazinho;

t

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS 

(FMGC) deliberou por maioria que fica autorizada a liberação de recursos para a 
aquisição de contêineres e autoriza a abertura de processo licitatório;

b) Foi deliberado encaminhamento de solicitação para que a CORSAN publique no Site 
da mesma o PMSB, (Plano Municipal de Saneamento Básico) de Carazinho, como 
mais uma forma de acesso a população;

c) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará projeto e orçamento para 

quantificar os valores necessários a promover a elaboração de material informativo 

(cartilha), de orientação a população de disposição adequada e cuidados com o Meio 
Ambiente. Acrescida a importância do PMSB com seu endereço eletrónico;

d) Foi deliberado por unanimidade a aquisição de equipamento para detectar fugas de 

água ( Geofone eletrónico) com os recursos do FMGC. O equipamento será adquirido 

pela Prefeitura Municipal e cedido para uso da Corsan.
e) Foi retificada a prestação de valores do Fundo de Gestão Compartilhada, de Saldo 

referente a ATA 006/2016 onde constam R$ 1.054.231,29 o saldo correto é de R$ 

3.822.954,72.

t
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V
r (O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade 

os itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual 
será lavrada a ATÃ que depois de lida será assinada por todos os presentes.

Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Marli Terezinha van Riel ‘~ < v Maria Martins da Silva Mever 

Gilmar José Skowronski CErmógenés Bodanese

Antônio Azir X

António Azir ^
/ÒAB/RS66&12 
/ Asssssor Jurídico 

• e-vWra Municipal de Carazinho/RS

#

<

t
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ATA 003/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 11.04.2017

LOCAL: Av. Flores da Cunha, 1264-Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento

CONSELHEIROS presentes: Ermóneges Bodanese, Gilmar José Skowronski, Antonio Azir Salles, Maria 
Martins da Silva Meyer, Marli Terezinha Van Riel.

1. ASSUNTOS ABORDADOS:

1.1. A presente reunião objetiva: a) A validação dos projetos chamados Projeto 001/2017 Programa de 
Redução de perdas de água no município e Projeto 002/2017 Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos. O projeto chamado Ações de Educação Ambiental deverá ser apresentado 
pelo Departamento de Meio Ambiente na próxima reunião ordinária para validação deste Conselho.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC) 
verificou a conformidade dos projetos apresentados e os aprovou por unanimidade dos presentes. 
Os projetos deverão ser encaminhados para elaboração dos termos de referência e contratação 
imediata nas modalidades previstas na legislação vigente.

Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Maria Martins da Silva MeyerAldomir Antônio Santi

arli Terezinha Van Rrélr;
ptônio Azir Pereira Salles
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ATA 005/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO EXTAORDINÁRIA

DATA: 20/10/2017

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque; 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel; Antonio Azir; Aldomir Antonio 
Santi; Alexandre dos Santos de Oliveira; Gilmar José Skowronski

PARTICIPANTE: Rudney Cracco; Alexandre Capitâneo, Fábio Bringhenti

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar o Planejamento compartilhado para os 
investimentos a serem realizados no ano de 2018, observada a disponibilidade financeira da 
conta vinculada do FMGC, o Plano de Saneamento Básico e as Metas de Investimento à Longo 
prazo; b) Aprovar a prestação de contas do último trimestre, período julho à setembro/17, 
relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e conta Município; 
c) Deliberação sobre o modelo de logotipo a ser utilizado pelo FMGC nos equipamentos a serem 
adquiridos; d) Solicitar ao Departamento do Meio Ambiente apresentação do projeto de Ações 
de Educação Ambiental para fins de deliberação pelos membros do fundo; e) Agendamento da 
próxima reunião do FMGC-Carazinho.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Devido a necessidade de levantamento, estudo e aprovação pelo Município e Corsan, ficou 

agendado para a próxima reunião extraordinária a apresentação do Planejamento par o ano 
de 2018;

b) Ficou sobre a incumbência dos membros representante do Município o preenchimento dos 
formulários referente a aprovação do trimestre julho a setembro/2017, conforme modelos 
anexos, a ser apresentado na próxima reunião extraordinária;

c) Foi aprovado pela totalidade dos membros o logotipo a ser utilizado pelo FMGC, conforme 
modelo anexo à esta ATA;

d) Será solicitado ao Departamento de Meio' Ambiente que apresente na próxima reunião 
extraordinária a ser marcada, o projeto "Ações de Educação Ambiental";

e) Ficou agendada para dia 10 de novembro de 2017 a próxima reunião extraordinária do 
FMGC- Carazinho, na US Carazinho, às 10:00 horas.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será 
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

1
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ATA 006/2017. ^

RtUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO EXTAORDINÁR1A

DATA: 10/11/2017

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSAN CARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio 
Santi, Alexandre dos Santos de Oliveira, Gilmar José Skowronski

PARTICIPANTE: Rudney Cracco, Alexandre Capitâneo; Newton Frazão;

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar o Planejamento compartilhado para os 
investimentos a serem realizados no ano de 2018, observada a disponibilidade financeira da 
conta vinculada do FMGC, o Plano de Saneamento Básico e as Metas de Investimento à Longo 
prazo; b) Apresentar a prestação de contas do último trimestre/2016, período outubro à 
dezembro/2016, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e 
conta Município; c) Aprovar a prestação de contas do primeiro trimestre/2017, período janeiro 
à março/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e 
conta Município; d) Aprovar a prestação de contas do segundo trimestre/2017, período abril à 
junho/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e 
conta Município; e) Alteração do modelo de logotipo a ser utilizado pelo FMGC nos 
equipamentos a serem adquiridos uma vez que há padrão único para todos os Fundos de 
Gestão Compartilhada; f) Apresentação do projeto de Ações de Educação Ambiental para fins 
de deliberação pelos membros do fundo; g) Agendamento da próxima reunião do FMGC- 
Carazinho.

í
2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) Foi apresentado e aprovado pela unanimidade dos membros o Planejamento 
compartilhado para os investimentos para o ano 2018, conforme projetos anexos, 
contemplando aquisição de veículo para o Departamento de Saneamento e a aquisição de 
container's para coleta de lixo;

b) Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do último trimestre/2016, 
período outubro à dezembro/2016, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da 
conta investimento que não haviam sido aprovadas em 2016, com Demonstrativo de 
Créditos anexados a presente ATA. As contas do último trimestre/2016, período outubro à 
dezembro/2016, relativas a utilização dos recursos do FMGC conta Município, já haviam 
sido aprovadas em 21/11/2016, registrada na ATA 06/2016;

c) Foi aprovado por unanimidade a prestação de contas do primeiro trimestre/2017, período 
janeiro à março/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta 
investimento e conta Município, cujo Demonstrativo de Créditos está anexado a presente 
ATA;

d) Foi aprovado por unanimidade a prestação de contas do segundo trimestre/2017, período 
abril à junho/2017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta 
investimento e conta Município, cujo Demonstrativo de Créditos está anexado a presente’ 
ATA;

o

e) Como há definição institucional de logotipo unificado para o FMGC, será adotado este 
modelo para o FMGC- Carazinho;

f) Devido a necessidade de definir o tipo de material, ações e cronograma de execução foi 
informado pelo Município que o projeto "Ações de Educação Ambiental" será apresentado 
no início de 2018 para deliberação;

1



Ww O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os 
Y itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será’ 

lavrada a ATA que depois de lida será assjnada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

2} / / v
Vanderlise Girardello "

Ficou agenqada para dia 15 de dezembro de 2017 a próxima reunião ordinária do FMGC- 
Carazinho, na US Carazinho, às 10:00 horas.

Aldomir A. Santi
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