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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 

Data: 29/11/2019 (sexta- feira) 
 

Local: Restaurante Trombudo 

Central 

 

Horário: 09:00h 

 

PAUTA 

1 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 

2 Conversa sobre o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 

3 Explanação sobre os trabalhos da Comissão de Sansões Administrativas do Município de Taió 

4 Elaboração calendário reuniões do exercício de 2020 

5 Assuntos Gerais 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 O coordenador iniciou a reunião, cumprimentando todos os presentes, desejando boas vindas a todos 

e em seguida fez a leitura da ata anterior, em virtude da secretaria não se fazer presente. 
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Na sequencia da pauta, o coordenador fez uma explanação sobre o novo Decreto que trata do Pregão 

eletronico na esfera federal e que atinge o Municipio, nas questões dos recursos repassados pelo 

Governo no ambito Federal. Resaltou a importancia de cada Municipio, se interar sobre as novas 

condutas para que a administração não passe por algum problema futuro. 
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Em seguida o coordenador passou a palavra ao servidor Jair do Municipio de Taió, o qual explanou 

sobre a situação dos processos administrativos, em decorrencia do descumprimento contratual das 

empresas. Fez uma breve explanação de como deverá ocorrer o processo e salientou que no 

municipio já esta sendo aplicado e com eficiencia e trouxe resultados positivos para a admisntração. 

Foram sanadas algumas duvidas durante a aportagem do tema. 

4 
O coordenador do colegiado, sugere que as reuniões sejam marcadas no proximo ano, a partir da 

eleiçao da nova diretoria que irá dar sequencia nos trabalhos. Mais comenta que a primeira reunião 

poderia ser feito no mês de fevereiro, esta aceito pelos colegas, então fica agendada para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, a primeira reunião do colegiado. 

5 
Por fim foi deixado a palavra livre, para abordagem de algum assunto na mencionado na pauta, mais 

o mesmo não aconteceu. Sendo assim o coordenador agradece a presença de cada um, deseja um feliz 

natal e prospero ano novo e deixa o convite aberto para a proxima reunião do colegiado, que já tem 

data pré definida e será repassado edital de convocação para cada Municipio. Desta forma esgotados 

os assuntos o coordenador encerra a presente reunião, que será assinada pelos membros da diretoria 

e os demais assinam a lista de presença que integra a presente ata. 

 

 

PARTICIPANTE MUNICÍPIO 

Valdeli J. Sebastião Vitor Meireles 

Leandro Ribeiro José Boiteux 

Meire Elis Coelho Bento Agrolândia 

Lucilene Will Ramos Agrolândia 

Janaina Mattge Broring Taió 

Jair Pedroso Júnior Taió 
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Daniela Bini Trombudo CEntral 

Gleisi E. Dos Santos Pouso Redondo 

Tayse V. MArchi Pouso Redondo 

Emerson Dobrantz Pouso Redondo 

Erivaldo Eigen Pouso Redondo 

Cleiton Vanderlinde Rio do Oeste 

Carlos Cava Taió 

Mariane F. Da Rosa AMAVI 

 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

   
Carlos Cava Adriana Rech Kammers 
Coordenador Vice Coordenador 

 

 

 

    
Maria do Carmo de Oliveira  Valdeci Jose Comandoli 

Secretária Geral Secretário Adjunto 


