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FAZENDA VILANOVA          MOMENTO IMPORTANTE

Vereadores aprovam
Semana da Mulher

O Presidente da COOPERATIVA DE
MANUTENÇÃO E TRANSPORTE TEUTÔNIA LTDA.
– COMATRA, que conta em seu quadro social com
558 (quinhentos e cinquenta e oito) associados em
condições de votar, usando das atribuições que lhe
confere o Art. 31 letra “M” combinado com o Art. 17
do Estatuto Social, obedecendo a dispositivos legais
e de acordo com a deliberação da Diretoria Executiva,
conforme ata registrada em livro próprio, convoca os
senhores associados para a Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no próximo dia 18 de março
de 2022 as dezoito (18:00) horas em primeira (1ª)
convocação com dois terços dos associados, em
segunda (2ª) convocação às dezenove (19:00) horas
com a metade e mais um, e em terceira (3ª) e última
convocação às vinte (20:00) horas, com a presença
de no mínimo dez (10) associados, tendo por local o
Ginásio da Comunidade Evangélica Martin Luther, na
Rua Major Bandeira, nº 473,  Bairro Languiru, Teutô-
nia/RS, para deliberarem sobre  a seguinte Ordem
do Dia:

1º Prestação de Contas do Órgão de Administra-
ção, referente ao exercício de 2021, acompanhado do
Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

       a) Relatório da Gestão;
       b) Balanço Geral;
        c) Demonstrativo das Sobras/Perdas Apuradas;
       d) Plano de trabalho do novo exercício.
2º  Destinação do Resultado do Exercício e Retenções.
3º  Autorização para contratação de Empréstimos e

Financiamentos em Instituições Financeiras, com oferta
de bens em garantia.

4º  Autorização para compra e venda de bens imóveis.
5º  Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6º  Fixação dos honorários da Diretoria Executiva.
7º  Fixação das cédulas de presença para os mem-

bros do Conselho Fiscal.
8º  Assuntos Gerais.
Nota 1: A  AGO não se realizará na sede da Coope-

rativa, por falta de condições adequadas.
Nota 2: Sobrevindo restrições sanitárias por parte

dos órgãos competentes, que impossibilitem a reuni-
ão de pessoas, a assembleia será realizada na moda-
lidade digital, devendo os associados solicitarem o
link por meio do telefone/WhatsApp 51 9 9995 - 6686.
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O Município de Westfália torna público que
foi efetuada a Inexigibilidade de Chamamento
Público nº 04/2022, com base no art. 31 da Lei
13.019/2014, para contratação do
WESTFALISCHE TANZGRUPPE, CNPJ nº
29.891.437/0001-44, para realização de even-
to de valorização e de incentivo à cultura do
sapato de pau, nosso símbolo representado
no nosso idioma e também na dança folclórica
com o uso do sapato de pau, com realização
de encontro de grupo de danças folclóricas
alemãs com ampla divulgação. Valor
43.400,00. Maiores informações poderão ser
obtidas no setor de Licitações da Prefeitura
através do telefone 51-37624553 ou pelo email
licitacao@westfalia.rs.gov.br.

INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2022

Westfália, 23 de fevereiro de 2022
Joacir Antônio Docena

      Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE WESTFÁLIA

O Município de Westfália torna público que
foi efetuada a Inexigibilidade de Chamamento
Público nº 03/2022, com base no art. 31 da Lei
13.019/2014, para contratação do CTG Querên-
cia Westfaliana, CNPJ nº 09.046.820/0001-99,
para a execução de atividades relacionadas ao
tradicionalismo gaúcho, com realização de
rodeio de repercussão estadual com tiro de laço
em 4 categorias e baile típico. Valor 45.000,00.
Maiores informações poderão ser obtidas  no
setor de Licitações da Prefeitura através do
telefone 51-37624553  ou pelo email licitaca-
o@westfalia.rs.gov.br.

INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2022

Westfália, 23 de fevereiro de 2022
Joacir Antônio Docena

      Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE WESTFÁLIA

O Município de Westfália torna público que
no dia 17 de março de 2022 às 9 horas, na
sala de Licitações, serão recebidos os envelo-
pes de documentação e propostas referentes
a contratação de empresa para instalação
de sistema de videomonitoramento público.
Cópia do Edital e seus anexos estão disponí-
veis no site do município, link Portal da Trans-
parência. Informações poderão ser obtidas
pelo fone (51) 3762-4553 e ainda pelo e-mail
licitacao@westfalia.rs.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS No 01/2022

Westfália, 24 de fevereiro de 2022
Joacir Antônio Docena

Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE WESTFÁLIA

DA REDAÇÃO

N a sessão ordinária da Câmara de Vereado-
res de Fazenda Vilanova, realizada na se-
gunda-feira (21/2), os parlamentares
aprovaram por unanimidade quatro Proje-

tos de Lei. Foram três do Poder Executivo e um Projeto
de Lei do Legislativo, de autoria das vereadoras Ângela
Bilhar e Vanice Inês Drebes, ambas do Progressistas.

A proposta institui a Semana da Mulher no municí-
pio de Fazenda Vilanova, que será comemorada na
semana do dia 8 de Março, em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher. Segundo as autoras da proposta, a
ideia é homenagear as mulheres, pela condição femi-
nina que remete à presença e à atuação afetiva e
efetiva de mulheres, que além de serem alicerces da
família e de suas residências, ainda contribuem com o
desenvolvimento do município.

INCENTIVO À EMPRESA
Entre os Projetos de Lei encaminhados pelo

Executivo e aprovados está o 019/2022, que con-
cede incentivo financeiro à empresa E Nova Indús-
tria de Calçados LTDA, no valor de R$ 3 mil mensais,
para pagamento parcial de aluguel por 12 meses. O
presidente Sérgio Cenci (Progressistas) disse que é
muito gratificante ver o crescimento desta empresa.
“Há cerca de três anos, por indicação de um amigo,
eu encabecei a vinda dela para o município. Hoje se
consolidou e está ampliando e gerando cerca de 80
a 100 empregos, beneficiando várias famílias”,
explicou, agradecendo o apoio dos colegas.

INDICAÇÕES DOS VEREADORES
Ângela Bilhar apresentou duas indicações,

uma solicitando ao secretário de Obras um
redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua
São Paulo, no local compreendido entre os en-
troncamentos das Ruas Belo Horizonte e Cruzei-
ro do Sul; outra solicitando a instalação de
aparelhos de ar condicionado nas cozinhas das
escolas. Leo Mota (PDT) sugeriu que sejam
exaustores.

João Batista Fernandes da Silva (Progressis-
tas) solicita à secretária de Educação e Cultura
realização de estudo para a aquisição de lousas
digitais e instalação nas salas de aula da Rede
Municipal.

Vanice Inêz Drebes sugere a instalação de
caixa de lixo na ERS-128 (Via Láctea), entre o Km
18 e 19, pois a distância às margens da rodovia
gera riscos à comunidade.

MOÇÃO DE APOIO
Os vereadores também decidiram por uma

moção de apoio aos moradores da localidade de
Amoras, representados por Régis do Amaral dos
Santos e Léo Piovesan, que usaram o espaço da
tribuna para manifestar contrariedade à instalação
de um aterro sanitário na localidade. A próxima
sessão será no dia 2 de março, quarta-feira, a partir
das 18h30.

Sessão realizada na segunda-feira

LUCIANA BRUNE


