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                    O Conselho Municipal do Fethab foi criado através da Lei Municipal nº 

627/2017 de 22/03/2017, devido as alterações da Lei Estadual nº 7.263/2000  

redação dada pela Lei Estadual nº 10.480/2016, e seus membros foram 

empossados na primeira reunião Ordinária que ocorreu no dia 19/04/2017 

conforme Portaria nº 261/2017 de 18/04/2017. Na referida reunião, após posse 

dos Membros, foi realizada a votação para a escolha do Presidente, Vice- 

Presidente e Secretário Executivo, ficando formada a Diretoria do Biênio 

2017/2019 da seguinte forma: Presidente- Eder Rafael Boldrin- Secretário de 

Infraestrutura, Vice Presidente- Mauro Bocolli- Produtor Rural(Representante do 

SINDPORTO) e Secretário Executivo- Helio Rezer- Servidor Publico. 

                    Foi apresentado e aprovado no dia 19/04/2017 o Regimento Interno 

do Conselho Municipal do Fethab o qual norteará as atividades do Conselho. 

                    O Presidente do Conselho Sr. Eder Rafael Boldrin repassou para os 

Conselheiros as atividades que estão sendo realizadas, e a atual situação que se 

encontram algumas Estradas vicinais do município, pois devido as grandes 

chuvas que ocorreram nesta Região algumas Comunidades ficaram isoladas, 

desta forma a atenção e Maquinários tiveram que ser em caráter de urgência 

destinado totalmente para a Região da Comunidade São João e Engano. Devido as 

fortes chuvas foi Decretado Situação de Emergência, pois  Pontes, e Bueiros 

foram destruídos, Represas romperam e danificaram as Estradas vicinais em 

várias localidades, ficando umas intrafegáveis como é o caso da Estrada que liga 

Porto à Tabaporã Via Fazenda Celetano, Estrada vicinal que liga São João à Com. 

Engano e Estrada que liga Com. São João à Tabaporã- Via Mandaguari. A 

gravidade dos fatos foram acompanhadas pelos membros do Conselho, e que em 

Consenso aprovaram que os serviços necessários e emergenciais naquela Região 

fossem realizados com a máxima urgência. Foi aceito por todos os membros do 

Conselho que o Poder Executivo reconstruísse as pontes (algumas com mais de 

12(doze) metros) e Bueiros e fizesse todos os reparos necessários para 



restabelecer o caus que as fortes chuvas causaram na Região da Comunidade São 

João. 

                    No dia 25/04/2017, O Conselho Municipal do Fethab, devidamente 

convocados para a Reunião Extraordinária, reuniram-se para a Análise e 

Aprovação das contas do Fethab referente ao ano de 2016. A prestação de contas 

foi apresentada pelo Sr. Ilário Rezer que era o Secretário de Finanças no ano em 

questão, acompanhado pelo atual Secretário Sr. Allan Vinicius Duarte Scariot. Foi 

apresentada também o Relatório das Obras realizadas nas Estradas Vicinais e 

Estaduais de responsabilidade do município, bem como relatório fotográfico das 

ações. Após análise de todos os Conselheiros, foi aprovada por Unanimidade as 

contas do Fethab referente ao ano de 2016. As despesas e receitas apresentadas 

estão de acordo com o que regimenta a Lei, sendo utilizado o Recurso de forma 

correta e para os fins que o mesmo é destinado, Conservação e manutenção de 

estradas não pavimentadas (Municipais e Estaduais), Manutenção de Veículos e 

Máquinas Pesadas (Peças, Pneus e Mão de Obra), utilizadas na recuperação das 

Estradas, Combustível, Construções de Pontes e Bueiros, Contratação de 

Máquinas e Veículos e Pavimentação Asfáltica em vias Públicas(utilizando o valor 

de 30%) conforme autorizado em Lei, sendo feito Pavimentação na Comunidade 

São João e Comunidade Novo Paraná.  

               No dia 11/05/2017 , em reunião extraordinária o Conselho autorizou a 

abertura de Licitação para Construção de Meio Fios e Sarjetas nas ruas que foram 

pavimentadas na Comunidade São João e Novo Paraná utilizando o Recurso do 

Fethab (30%), devido a necessidade urgente . Foi apresentado Relatório com 

Balizamento de valores para a Execução da Obra, que ficou em 4,85 por metro 

Linear, totalizando R$ 121.000,00.   

               O Conselho vem acompanhando os serviços realizados pela Equipe da 

Secretaria de Infraestrutura, que desenvolveu vários frentes de serviços neste 

trimestre, a Equipe poderia ter feito bem mais serviços se não fosse os 

maquinários que constantemente estão em manutenção, isso atrasa os serviços,  

pois, até adquirir peças e consertar,  perde-se vários dias.  

               Os Conselheiros reuniram-se no dia 25/05/2017 em reunião 

extraordinária para aprovação das contas do trimestre Janeiro/Março do ano em 

curso, onde foram apresentadas pelo Secretário de Finanças as Entradas e Saídas, 

explicando cada pagamento conforme solicitado, o Secretário de Infraestrutura 



apresentou o Relatório de Serviços Realizados no Trimestre, acompanhado de 

relatório fotográfico para análise dos Conselheiros. Por unanimidade os 

Conselheiros aprovaram as contas do Fethab do Trimestre JAN/MAR, e 

justificaram que acompanharam as execuções das obras, e que todas foram para 

melhorias das Estradas Municipais e Estaduais, dando ênfase na Região da 

Comunidade São João devido as destruições que ocorreram devido as fortes 

chuvas que caíram na região. O presente relatório segue juntamente com a Ata e 

demais Relatórios para servirem de subsídios para o Poder Executivo realizar a 

prestação de contas junto aos Órgãos competentes.               

 

 

 

Eder Rafael Boldrin 

Presidente do Conselho 
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