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Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, ás dezoito horas, 

reuniram-se na Sala da Secretaria Municipal de Infraestrutura os Membros do Conselho do 

Fethab, devidamente convocados para a reunião extraordinária que tem como pauta a 

Apresentação, analise e aprovação das contas do FETHAB do ano de 2016. Compareceram na 

reunião os seguintes Conselheiros: Eder Rafael Boldrin- Secretário Municipal de Infraestrutura; 

Dirceu Fulber- Servidor Público efetivo; João Manoel Cavalieri- Secretário Municipal de 

Agricultura; Ilário Rezer- Servidor Público efetivo; Hélio Rezer- Servidor Público Efetivo; Ilário 

Luiz Martins Dilemburg- Representante da Associação dos Produtores do Assentamento Arara 

Azul; Claudeir Candido de Oliveira- Representante do Poder Legislativo; Mauro Bocolli- 

Representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Porto dos Gaúchos-SINDPORTO), Volmir 

Elton Scheffler – suplente (Representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Porto dos 

Gaúchos) e  Kelly Cristina Duarte Bundchen- Representante da Associação Comercial de Porto 

dos Gaúchos, bem como o Sr. Allan Vinicius D. Scariot- Secretario de Finanças. O Presidente 

Eder Rafael Boldrin agradeceu a presença de todos, e passou a palavra para os senhores Ilário 

Rezer(ex Secretário de Finanças) e Allan Vinicius D. Scariot atual Secretario de Finanças os 

quais apresentaram aos conselheiros as Contas (entrada e saída) devidamente descriminadas 

dos Recursos do ano de 2016, explicando e apresentando com demonstrativos onde foram 

gastos o recurso. Foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura um Relatório 

circunstanciado de Obras e serviços realizados nas Estradas vicinais e Estaduais, os quais 

seguem acostados a esta Ata, bem como relatório fotográfico das ações.  Após análise e em 

consenso os Conselheiros Titulares presente aprovaram por unanimidade a prestação de 

contas do ano de 2016 do FETHAB. Os Conselheiros saem convocados para a próxima reunião 

Extraordinária a realizar-se no dia 16/05/2017 às 18:00 horas para Apresentação, análise e 

aprovação das contas referente ao Trimestre (Janeiro, fevereiro e março) do ano em curso e 

formulação de cronograma de serviços para o segundo semestre. O Conselheiro Jair 

Bernardes- Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais não compareceu a reunião.  

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente que será devidamente assinada por todos os 

presentes, servindo a mesma como subsídio para Prestação de Contas do Poder Executivo. 


