ATA Nº 004/2018

Aos dezessete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, ás sete horas, reuniramse na Sala da Secretaria Municipal de Infraestrutura os Membros do Conselho do Fethab,
devidamente convocados para a reunião ordinária que tem como pauta a Apresentação,
Análise e aprovação das contas do Fethab referente ao Trimestre Abril/Junho do ano em
curso. Compareceram na reunião os seguintes Conselheiros: Eder Rafael BoldrinSecretário Municipal de Infraestrutura; João Manoel Cavalieri- Secretário Municipal de
Agricultura; Ilário Rezer- Servidor Público efetivo; Dirceu Fulber- Servidor Público
efetivo; ; Kelly Cristina Duarte Bundchen- Representante da Associação Comercial de
Porto dos Gaúchos; Hélio Rezer- Servidor Público Efetivo; Claudeir Candido de OliveiraRepresentante do Poder Legislativo Mauro Bocolli- Representante do Sindicato dos
Produtores Rurais de Porto dos Gaúchos-SINDPORTO; Volmir Elton SchefflerRepresentante do Sindicato dos Produtores Rurais de Porto dos Gaúchos-SINDPORTO.
O Presidente Eder Rafael Boldrin iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e
passou a apresentar o Relatório dos serviços realizados no trimestre, relatando das
demandas que são grandes principalmente nesta época chuvosa, em seguida passou a
palavra para o Sr. Ilário Rezer- representante da Secretaria de Finanças o qual fez a
apresentação das contas do Fethab com as Entradas e Saídas, através de Demonstrativo
Financeiro, os quais seguirão anexados a presente Ata, que servirá para a Prestação de
Contas do Poder Executivo junto aos órgãos competentes. Após análise os Conselheiros
aprovaram por unanimidade as contas do Trimestre Abril/Junho de 2018, pois pelos
demonstrativos ficou claro que os gastos elencados foram utilizados de forma correta
em conformidade com o que determina a Lei. Os Conselheiros Jair BernardesRepresentante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Ilário Luiz Martins DilemburgRepresentante da Associação dos Produtores do Assentamento Arara Azul não
compareceram na reunião, devido problemas pessoais. Nada mais havendo a tratar,
encerro a presente que será devidamente assinada por todos.

