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ATA 03/2022- COMDER

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER) reuniu-se no dia 22(vinte e

dois) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13h40min (treze horas e quarenta

minutos), por aplicativo de videoconferência Google Meet, contando com a presença de

07 (sete) participantes. a} Abertura: Cristine Becker, Diretora da Diretoria de

Desenvolvimento Rural - SEDEC/PMNH inicia a reunião dando boas-vindas "e

agradecendo a presença de todos. b} PAUTA ÚNICA- Apresentação das Contas

Orçamentárias do PPA 2023 e suas possíveis aplicações no que se refere ao Fundo

Municipal de Desenvolvimento Rural-FUNDAF. Foi apresentado o extrato bancário

atualizado do FUNDAF com saldo de R$59.924,78 (cinquenta e nove mil, novecentos e

vinte e quatro reais) em caixa. A sugestão de encaminhamento da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico para a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2023

referente aos recursos do FUNDAF é a seguinte: material de consumo R$9.000,00 (nove

mil reais); serviços de terceiros R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e equipamentos

R$900,00 (novecentos reais). Aprovado o encaminhamento. Nada mais havendo a ser

tratado, encerrou-se a reunião às 14h10min (quatorze horas e dez minutos) lavrando-se a

presente ata E1uedepois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.



RESOLUÇÃO No 01, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a previsão de receitas e despesas
para o Fundo Municipal do Desporto,
do Paradesporto, do Surdodesporto e
do Lazer Novo Hamburgo na LDO 2023.

o CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO de Novo Hamburgo, no uso das
atribuições elencadas na Lei Municipal n° 3096/2018, e:

Considerando a Lei Municipal nO3096/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desporto de
Novo Hamburgo - CMD e dá outras providências;

Considerando a Lei Municipal n° 3.341/2021 que Reestrutura o Fundo Municipal criado pela
Lei Municipal nO2.531 de Novo Hamburgo e;

Considerando a análise e deliberações online ocorridas no dia 22/08/2022;

RESOLVE:
Art. lo. Aprovar a estimativa de receitas e despesas para o Fundo Municipal do Desporto, do
Paradesporto, do Surdodesporto e do Lazer de Novo Hamburgo no valor de R$ 315.000,00
(trezentos e quinze mil reais) a ser previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado digitalmente

ftf"Wl,hr GUSTAVO ROESE SANFELlCE
~VaN. Data:22/08/202214:32:13-'0300

Verifique em https:/lverificador.iti.br

Gustavo Roese Sanfelice
Vice-Presidente CMD

Conselho Municipal de desportos - CMD
Rua Marechal Câmara, 925 - Bairro Ideal - NH

cmdnovohamburgo@gmail.com
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ATAREUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 08/2022

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, às dezessete horas, reuniram-se em
fônnato virtual para reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Novo Hamburgo _
COMTURlNH: Deivid Schu (Diretoria de Turismo); Lívio Bruno Oliveira Peixoto (SEDEC);
Samanta Barth (Agências de Viagens); Denis Furlan (Associação Comercial e Indústrial); seu
suplente Leandro Villela Cezimbra (Associação Comercial e Industrial); Cinara Araújo
(Procuradoria-Geral do Município); Leandro Bortoli (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação); Ricardo Model (Sindlojas); Carlos Kranz (Câmara Dirigentes Logistas); Marcos
Luciano Martins (SindGastrHô); e Camila Cruz (Fenac); Cinara informou por mensagem pessoal
que faria parte da reunião em trânsito como Quvintee Sülidtou' ao Secretário Deivid que
presidisse a reunião, Desta forma, o Diretor de Turismo do Município deu início a reunião com a
primeira agenda do dia - (I) Apresentação das Contas Orçamentárias do PPA2023 e suas
possíveis aplicações no que se refere ao Fundo Municipal de Turismo; Neste quesito foi
apresentada a sugestão de encaminhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2023 referente aos recursos do fundo, que
apresentado extrato atualizado do último mês, conta com valores na ordem de R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais) em caixa. A sugestão foi de possíveis aplicações em: material de
expediente (R$ 15.000,00); serviços de consultoria (R$ 10.000,00); serviços de terceiros (R$
50.000,00); equipamentos (R$ 2.900,00). As previsões foram aprovadas nesta reunião pelo
Conselho. Partindo para (j próximo tema da reunião (2) Revisão do Plano Diretor Urbanístico e
Ambiental de Novó Hamburgo, Deivid apresentou brevemente o status de desenvolvimento deste
processo, com foco nas atividades a seguir programadas, oficinas territoriais que ocorrem entre os
dias 22 e 25 de agosto. Neste horizonte é necessário engajar setoresrelacioliados ao turismo para
reflexão e debate sobre os impaqtospara o setor, em especial para as áreas de interesse turístico já
claramente identificadas na Cidade,como Zona Rural, Centro Histórico de Hamburgo Velho, Área
Central do MuniCípio, arredores de importantes atrativos e equipamentos tais como: Fenac, I
Fashion Outle:t, Santuário das Mães, Teatro Feevale e outros. Ficou definido que os materiais
promocionais destas oficinas serão repassadas dentro do grupo de mensagens deste conselho
(whatsapp) para divulgação entre as representações aqui existentes. A última pauta prevista (3)
Participação da SETUR na Loucura por Sapatos, que faz parte de uma estratégia que vem sendo
fortalecida pelo Estado de ampliar sua atuação em eventos, não sotnente voltados ao trade
turístico, mas também direcionados ao consumidor final em eventos de fluxo turístico já
consolidados no Rio Grande do Sl,IL Destacado isso, Deivid ressaltou as modelagens que
atualmente são discutidas pelo Estado para seu posicionamento e participação nestas Feiras, no
caso de Novo Hamburgo a dúvida está entre um modelo de Stand ou Lounge, sendo que o
primeiro apresenta maior necessidade de recursos humanos para sua operação, e o segundo
proporciona um modelo mais associado ao autosserviço, e deve prevalecer na decisão da SETUR,
proporcionando espaço para iniciativas do município e região voltadas ao fomento do turismo, o
que novamente reforça as demandas de reuniões anteriores quanto a participação de
empreendimentos da cidade na ~esão ao sÍte de turismo de Novo Hamburgo, para que tenhamos
cada vez mais umacoml.lnicação agregada de serviços e equipamentos aos conceitos
institucionais já apresentados pelo Destino. Apos a abordagem das pautas já previstas para o dia,
os assuntos gerais foram abertos para eventuais informes e discussões (4) sobre s quais o Diretor



r

de Turismo Deivid Schu informou que o grupo de trabalho de Lomba Grande para a formação de
uma rota turística vem evoluindo rapidamente e possui perspectiva de fazer o seu lançamento
num outro importante espaço destinado pelo Estado o setor de turismo, a Feira Festuris em
Gramado que ocorre nos dias 04 e 05 de novembro deste ano. Deivid também apresentou
brevemente uma discussão em pauta peja SETUR entre os conceitos de oferta e demanda o
turismo, sobre os quais ocorrerá na próxima sexta um momento de apresentação do trabalho
apresentado pejo SEBRAE RS para o Governo do Estado sobre o Mapa do Consumidor do
Turismo Gaúcho, com enfoque sobre a demanda e a característica destes em níveis de perfil e
personas. Por fim, respondeu ao questionamento sobre orçamento de papelaria institucional do
turismo de Novo Hamburgo, que será realizado com o novo contrato de prestação de serviço de
publicidade e propaganda efetivado pejo Município.

~/£
Deivid Schu
Secretário



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/NH

RESOLUÇÃO CMS/NHN° 573/2022
Dispõê sobre a LDO - 2023- da SMS.

o Plenário do Conselho Municipal de$aúde de Novo Hamburgo, reunido
ordinariamente em 16 óe agosto de 2022, no exercído de suas prerrogativas, com
fundamento na legislação e normas doSistem~ Único de Saúde (SUS), especialmente, a
Constituição Federal de 05 'deoutubro de 1.988, art. 198, In; a Lei Orgânica da Saúde
(8.142/90)., de 28 de dezembro de 1.990,'parágrafo2° do artigo 1°; a Resolução nO333,
de 04 de novembro de 2003, do Gonselho Nacional de Saúde, Quarta Diretriz; a
Constituição Estadual doRio Grande do Sul, de 03 de outubro de 1.989, art. 242, IV; a Lei
Municipal 43/96, de 10 de junho de 1.996, art. 4°, no que couber,

CONSIDERANDO:

a) O disposto na apresentação da LDO e documentação encaminhada através do ofício
n0891/2022~SMS;

!

b) Os debates e esclareciméntos havidos durante a reunião ordinária n0582 deste
Colegiado Municipal de COl)trole Social (ata n° 582);

•..
c) O Parecer Favorável da ComisSãode Orçamento e Finanças do Conselho Munic.ipal de
Saúde.

RESOLVE:

Art. 1° - APROVAR a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - 2023 - da Secretaria de
Saúde de NH/RS.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Revogadas as
disposições em contrário;

APROVADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA N°. 582, DE 16de AGOSTO de 2022.

-~
.,~ ~&= \

• osane Marcki. -".-
Presiden~ do CMS/NH

Rua Júlio de Castílhos, 405 sala 1104 (Edifício Diplomata)- Centro Fone: 3593.2391
Nova Hamburgo - RS CEP: 93510,020 cms@ncvohamburgo.rs.gov.br

mailto:cms@ncvohamburgo.rs.gov.br


Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ATA N° 07/2022 - reunião ordinária virtual

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CONSAM)

Aos nove dias do mês de agosto de 2022, às 09:30, compareceram virtualmente a reunião mensal os

conselheiros Luciane Maria, Jéssica Van Enck, Leandro Mello, Sandra de Oliveira, Adriana Roved,

Carolina Lampert, Ricardo Luis AI Alam, Vanusca Jahna, Daniela, Delegado Ivair, Guilherme Kehl,

Ráfaga Fontoura e o secretário executivo Guilherme Porcher de Souza, que redige esta ata.

Conselheiro Rafaga preside a reunião dando as boas vindas, à todos participantes, em especial dois

participantes novos, Delegado Ivair Matos da 2DP e a Escrivã Daniela também da 2DP de Novo

Hamburgo. Explicando o porque da presença deles, o delegado Ivair é o responsável pela 2DP de

Novo Hamburgo que atende um dos nossos principais problemas, o bairro Lomba Grande inteiro, que

está sob tutela da 2DP. Além da delegacia, eles possuem o novo Cartório de Proteção Animal.

De primeiro momento terá como pauta o PPA, Rafaga questiona se todos receberam e analisaram o

arquivo. Rafaga abre votação, aprovado por todos!

Antes da apresentação do delegado Ivar, Rafaga gostaria de fazer um pedido para o CONSAM.

Estamos enfrentando um situação complicada na questão de controle e bem-estar animal em Novo

Hamburgo. Estamos com nossa diretoria de controle e bem-estar animal digamos que desabastecida,

hoje não temos como chamar pessoal de concurso para lotar essa diretoria, ela consiste em 3

pessoas, uma diretora e duas veterinárias. Simplesmente não estamos dando conta das demandas,

temos inúmeras responsabilidades que são, castrações, recolhimento, cuidados de caninos, felinos,

equinos e etc.

Atualmente não conseguimos ter tal agilidade no processo dos atendimentos na rua e na questão de

educação ambiental, tanto quanto nas demandas de urgência, maioria das vezes as veterinárias

estão no bloco realizando os procedimentos e não tem como parar. O pedido do secretário Rafaga é

que o conselho aprovasse uma verba para que possamos contratar uma empresa pelo menos de

maneira temporária, para que possa realizar esse trabalho externo. Nada superior que 15 mil reais

por mês, a Fazenda também estará participando, para que não saia tudo do FUNDEMA.

Luciane Maria se pronuncia, acha a ideia interessante, conhece esse problema que enfrentamos que

já é antigo, cita que fica muito feliz que tenhamos essa participação com o delegado ns muito a

contribuir. Mas antes de aprovar esse projeto queria ouvir da policia o q ndem nos

propor.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, l,20l - B. Canudos - 935l,8-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone: (5

/
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Passando a palavra para o delegado Ivair, que irá compartilhar alguns dados e um pouco mais sobre

o trabalho da policia e do cartório ambiental, junto com ele a escrivã Daniela relata algumas

operações em conjunto com o Meio Ambiente, sobre a destinação final dos animais, apreensões e

prisões em flagrantes. Cita também sobre os veículos da unidade, são velhos, precários devido as

manutenções de rotina.

Após a apresentação dos dados, inicia-se a proposta desejada. O projeto que estão propondo

baseia-se na necessidade de um veículo grande para adentrar nas redondezas de Lomba Grande,

estradas com barros, difícil acesso e também para carregar animais na caçamba, exemplo galos,

cães e etc. Outra demanda seria um veículo comum popular, que eles chamam de viatura discreta

para cumprir os pedidos de mandatos e investigação. A questão das vilas mais "perigosas" que

possuem históricos de tráfico de drogas, surge outro item do projeto que seria as armas longas, para

poder entrar em locais mais perigosos do município. Estimativa média do projeto R$400.000,OO.

Rafaga toma a palavra, solicitando que seja compartilhado a todos o projeto com os detalhamentos

citados ao conselho, para que todos possam analisar com atenção e debater na próxima reunião.

Antes de terminar Rafaga pede se todos aprovam a contratação de uma empresa pelo menos de

maneira temporária, para que possamos realizar o trabalho externo. Nada superior que 15 mil reais

por mês. Rafaga abre votação, aprovado por todos! Assim que o termo de referência estiver pronto,

será compartilhado com todos do CaNSAM para análise.

Todos os conselheiros presentes encerram suas dúvidas e sugestões e Rafaga deseja uma ótima

semana a todos.

Sendo estes os assuntos, encerra-se a reunião.

/
/
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OFíCIONº 09/2022

À Senhora

Maristela F.R.Guassellí

Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Novo Hamburgo,tl4 de agosto de 2022.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-CACS-FUNDEB, vem a. .. ..
Vossa Presença, em atenção ao Ofício nº 380/2022/SMED/Gabinete, de 15 de agosto de 2022,

informar que em reunião realizada em 24 de agosto de 2022, analisou e aprovou a Dotação

Orçamentária à Secretaria de Educação para o ano de 2023, prevista no Projeto de lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO- exercício 2023.

Certos de sua compreensão, estimas de consideração.

Atenciosamente.

PresidE.!iH.@(J<ilottl;!tltJJ\lmEB
Presidente CACS FUNDEBINH

Decreto 9.73912021



~ Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Conselho Municipal de Educação

PARECER CME/NH N°, 24/2022

Manifesta-se favorável à aprovação da minuta do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO exercício de 2023, bern
como o documento Vínculo - Manutenção e Desenvolvimento de
Ensino - MOE.

A Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, enviou ao Conselho
Municipal de Educação (CME), no dia 15/8/2022, através de e-mail, o Ofício nO
379/2022/SMED/Gabinete, solicitando parecer sobre o Projeto Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, para o exercicio de 2023, com o documento Vínculo
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MOE, em anexo

O CME/NH, após ter analisado o expediente, manifestou-se favorável à
aprovação do Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias -l-DO, para ~ elerdeio de 2023
e do documento Vínculo - Manutenção e Desenvolvimento de Ensino _. MDE, por
serem instrumentos de planejamento governamental que estabelecem quais. serão as
metas e as prioridades educacionais, para o próximo ano.

Sugerimos que no próximo ano seja encaminhado o demonstrativo do que fOI
realizado e as previsões até o final de 2023, a fim de termos maiores parâmetros
comparativos, para uma real análise dos investimentos educacionais.

Recomenda-se o acompanhamento sistemático da aplicação das vaiares
concedidos e o criterioso exame final da Prestação de Contas.

Aprovado em 25 de agosto de 2022.

n

Lelic~~1'í~~ Silva Slreít
Presidente
CME/NH

cmeducacao@novohamburgo.rs.gov.br
Rua Engenheiro Ignácio Plangg. 66 - 5° andar - sala 15 -. Centro - Novo Hamburgo - RS - C:::P 93510-120

Fone (51) 3582 5246
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RESOLUÇÃO N° 69, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a previsão de receitas e despesas
para o Fundo Municipal dos Direitos e Cidadania
do Idoso de Novo Hamburgo na LDO 2023.

o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E CIDADANIA DO IDOSO no uso das

atribuições elencadas na Lei Municipal nO2.373/2011 e

Considerando a Lei Municipal n° 2.373/2011 que dispõe sobre o Conselho Municipal dos

Direitos e Cidadania do Idoso - CMDCI e dá outras providências.

Considerando a Lei Municipal nO2718/2014 que institui o Fundo Municipal dos Direitos e

Cidadania do Idoso de Novo Hamburgo e;

Considerando o Decreto Municipal nO6586/2014 que regulamenta o Fundo Municipal dos

Direitos e Cidadania do Idoso de Novo Hamburgo,

Considerando o Ofício n° 062/2022 - SDSIDAlGF, de 15 de agosto de 2022;

Considerando as deliberações da Plenária Ordinária do dia 17/08/2022, ata 78/2022;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a estimativa de receitas para o Fundo Municipal dos Direitos e Cidadania do

Idoso de Novo Hamburgo no valor de R$ 312.808,00 (trezentos e doze mil, oitocentos e oito

reais) a ser previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

L~_;~-~
Loreni Maria Rosa Péreira

Presidente


