Fundo Municipal de Gestão Compartilhada
Ata de Assembleia Geral
05/2018
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas
reuniram-se na Secretaria Municipal de Indústria Comércio de Cachoeira do
Sul os representantes do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão
Compartilhada. Estavam presentes os seguintes membros. José Ronaldo
Villanova Tonet, Rita Guarese Garske e Alexsander Radiske representando o
Município e representando a CORSAN: Luciane Côrrea Rozinieski e Luis
Erasmo Campos. Também esteve presente a titular da Secretaria Municipal da
Fazenda Viviane Santana Dias. O coordenador José Ronaldo Villanova Tonet
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra a
conselheira Luciane representante da Corsan que apresentou a prestação de
contas dos recursos de aplicação da Corsan exclusivamente em esgotamento
sanitário, onde no 2º trimestre de 2018 foram investidos R$ 175.226,26,
conforme documentos apresentados e arrecadados R$ 797.329,29, e no 3º
trimestre a arrecadação foi de R$ 810.089,38, restando um saldo de R$
9.071.560,18 no final do período. A prestação de contas foi aprovada por
unanimidade pelo conselheiros.
A Conselheira Rita apresentou o orçamento de 2019 do FMGC da parte de
gestão do Executivo, que foi estimado em R$ 1.268.000,00, conforme projeto
de Lei que está no Legislativo. Informa que o valor definido será superado,
conforme as últimas parcelas de repasse em torno de R$ 120.000,00 mês. No
fechamento da arrecadação do primeiro semestre de 2019, as receitas serão
reavaliadas e apresentadas aos conselheiros para possível incremento
orçamentário através de projeto de suplementação.

A seguir foram analisadas as Solicitações de Recursos
SR n.º 21/2018 de R$ 65.000,00 a pedido da SMMA referente ao empenho
271/2018 do fornecedor Alicio de Castro, onde possível saldo de empenho
poderá ser remanejado para pagamentos de parte do mesmo contrato com
recursos livres, bem como para pagamento da Cocari–Coop de Reciclagem
referente a parte do contrato de recurso livre. Deferido.
SR n.º 22/2018 eventual saldo orçamentário e financeiro do exercíio a pedido
da SMMA/SMF para pagamento do contrato da Conesul de recolhimento de
resíduos sólidos urbanos. Deferido.
A Conselheira Luciane informou que referente a água potável na Vila Piquiri
está sendo instalado um filtro de purificação da água com a concretagem da
base do mesmo, e que até o final no ano e início de janeiro do próximo o
abastecimento será liberado, faltando cerca de 60 famílias providenciarem
cadastro junto a entidade. O Conselheiro Tonet informou que ao ser oficiado da
data exata da liberação será providenciado pelo Executivo Municipal
comunicação oficial aos moradores.
O Conselheiro Tonet informa que esta será última reunião sob sua presidência,
pois conforme Cláusula Quadragésima Segunda do Contrato de Programa, a
cada 2 anos a Presidência do FMGC deve ser alternada entre os
representantes do Executivo Municipal e da Corsan e que espera convocação
para o início do próximo exercício pelos conselheiros da autarquia.
Não havendo outros assuntos a serem abordados, o Coordenador, senhor José
Ronaldo Villanova Tonet encerrou a reunião, que vai assinada por mim, Rita
Guarese Garske que secretariei os trabalhos e pelos demais presentes.

