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QF ICIQ N'8/2622

A Senhora

Maristela F.R. Guasselli

Secretéria Municipa[ de Educaqão

Q Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FLINQEB- CACS-
FLINQEB, nos termos do oficio n'68/2022/SMEB /Gabinete, de 14 de outubro de
2622, vem informar que em reunião extraordinéria realizada em 20 de outubro de

2022, aAalisGU 6 aprovou, G documento Vinculo — Fundo 8 lvlanutengão 8
l3esenvoivimento bésico e de Vaiorizaqão dos Profissionais de Educaqão- FUNBEB,

que acompanha a Lei Qrqamentéria-LQA, elaborada pelo Poder Executivo

Secreta/Ia de Educagão para 0 exerciclo de 2623,

Ceftos de SUa cofnpfeeA5ãG, estimas de coAsiclei anão.

AteAclosafAente.

EllaAa Beatnz Berllfz
Presidente do CACS-FUN EB

EIIBi1B BGBtfIË 56flltz
presidente CAcs FUHGEBihH

oeere'.e 9,739'Pl)



ATA REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE TUR5MO 10/2022

Aos onze dias do Itles de outubro de dois mil e vinte dots, as dezessete horas, reuníranl-se no lounge dia

Feira Loucura por Sapatos para reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Novo Hamburgo-
COM'I'U%BNH: Deivid Schu (Diretoria de Turismo): Samanta Barth (Agências de Viagens): Denis Furlan

(Associação Comercial e Industrial); Carlos Kranz (Câmara Dirigente Lojista): Cinara Araújo
(Procuradoria-Geral do Município); lvlarcos Luciano Marins (SindGastrHõ); Luciana Ouaiato {Diretoría de
'I urismo); Ariadne Jeckel (Fenac); Alexandra Zottis (Universidade Feevale); Marco Abella (AMOLombal e
Claire Rodrigues. acadêmica do Curso de Turismo, convidada pela Universidade Feevale. Cinara iniciou a

reunião dando boas vindas aos participantes e passando de imediato a palavra para Deivid que apresentou

as pautas; Lei Drçamentáría Anual para o Turismo, que teve como base o planejamento orçamentário.

Após ínformar o valor de RS 69.1100,00 para o ano de 2023„alei foi aprovada pelos participantes por
unantltlidade. Na sequência foi apresentado que o municipio tem interesse em se candidatar a Seleção de
Destinos Turísticos Inteligentes, realizada pelo SEBRAE, que resultará na seleção de 10 destinos

brasileiros a serem contemplados numa consultoria nacional do projeto. Entre os documentos solicitados

para a inscrição de candidatura se faz necessário anexar uma carta de apoio do Conselho Municipal dc

Turismo. Após discussão sobre o que é um destino inteligente para o turismo e as possibilidades de Novo

Hamburgo para a classíitcação foi definido pelo apoio a candidatura. I-'oi informado que devido as

demandas para pattícípar do FESTURIS a ativldade de divulgação da Pesquisa sobre us Perfts de

Turistas do RS foi adiada. Em discussão entre os participantes ficou deiínída a data de oito de novembro e
em caso de algum imprevisto será transferido para vinte e dois de novembro. F. consenso entre os
participantes que a atividade precisa acontecer antes do mês de Dezembro. Alexandra reforçou que a
Lniversidade Feevale segue como parceira e mantêm a oferta de espaço para a realização da atividade. I.oi

pontuado por Ariadne a necessidade de trabalhar com uma linguagem mais acessivel para engajar niaís

participantes, como exemplo ela trouxe os vídeos produzidos pela Fenac para os expositores, os quais

renderam bons resultados. Luciano aponta para a baixa adesão de empreendedores nas entidades de classe e

que os mesmos não tem o planejamento como uma prática efetiva. Dênis complementou lalando sobre a

"falta de cultura do associativismo, é preciso que os empreendedores se vejam como parceiros e não com
concorrente', Cinara sugeriu que cada participante relatasse o que sua instituição pode contribuir para o
fortalecimento do turismo. Na sequencia Alexandra informou que a Universidade Feevale vem trabalhando

com a oferta de cursos de capacitação para o desenvolvimento do turismo, cursos estes que podem ser

adquiridos pelos municípios sem a necessidade de licitação, devido ao valor inferior a dezessete mil reais.
Dênis relatou que a ACI pretende criar um catálogo virtual visando a divulgação dos seus associados.
Satnania pontuou que para os agentes de turismo é essencial a oferta de treinamento e de visitas técnicas

nos empreendimentos e atrativos. Ariadne informou que a Fenac vem trabalhando cron a ampliação de

espaços de divulgação para os municípios vizinhos. Como exemplo cita a presença do estande de turismo

do RS, em eventos da instituição. Carios relatou que é possível utilizar o site do CDI,, para promoção
turística, Marco informou que a AMOLomba está apoiando a rota turística Caminhos de Lomba Grande e
em suas reuniões mensais a temática turismo é discutida, além de divulgar os eventos locais (Carreteada.
Festa do Colono, Halloween, Rodeio Interestaduttl, Natal de Lomba Grande, entre outros); outra ação que a
instituição está envolvida

'
revitalização da praça com a participação da comunidade. Não havendo mais

nada a r concluo a p t que vai assinada pela presidente do Consel o e por mim.

Cinara Araujo 'ila I uclana Qualato

residente do COMTUR Secretária adjunta



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTG RURAL- CGMDER
Criado ela Lei Munici al n'127/97 de 16 de outubro de 1997.

ATA 04/2022- CGMDER

0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CGMDER) reuniu-se no dia 19
(dezenove) de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), ás 13h37min (treze horas e trinta

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

presença de 08 (oito) participantes. Cristine Becker, Diretora da Diretoria de

Desenvolvimento Rural (DFDR/SEDEC/PMNH) inicia a reunião dando boas-vindas e
colocando que a PAUTA ÚNiCA da reunião é a Análise e aprovaqão da Lei

Grqamentéria Anual —LGA/2023 (enviada por e.mail aos conselheiros). Foi apresentado

o extrato bancário atualizado do FUNDAF com saldo de R$63.342,11(sessenta e três mil,

trezentos e quarenta e dois reais, e onze centavos). A proposta de encaminhamento da

Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a LGA/2023, referente aos recursos do

FUNDAF é a seguinte: material de expediente R$3.000,00 (três mil reais); material gráfico

R$10.000,00 (dez mil reais); servirmos de apoio técnico R$50,000,00 (cinquenta mil reais)

e máquinas e equipamentos R$300„00(trezentos reais). Aprovada a proposta. Nada mais

havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião ás 13h52min (treze horas e cinquenta e dois
minutos) lavrando-se a presente ata que depois de lida e aprovada, vai devidamente

BBSlllBdâ. ~mg'- '.5 /'St~



RESGLUQÕG CMS/NH N'76/2022
Dispõe sobre e LOA -2623- da SiViS.

G Plenãrio do Conselho Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, reunido
ordinariamente em 11 de outubro de 2022, no exercício de suas prerrogativas, com
fundamento na iegislaqão e normas do Sistema Único de Saude (SUS), especialmente, a
Constituiqão Federal de 05 de outubro de 1,988, art. 198, III; a Lei Orgânica da Saude
(8.142/90), de 28 de dezembro de 1.990, parãgrafo 2'o artigo 1'; a Resolução n'33,
de 04 de novembro de 2003, do Conselho Nacional de Saiide, Quarta Diretriz; a
Constituiqão Estadual do Rio 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) G disposto na apresentaqão da LGA e documentaqão encaminhada através de ofício
da Secretaria Municipal de Saúde;

1

b) Os debates e esclarecimentos havidos durante a reunião ordinária n'585 deste
Colegiado Municipal de Controle Social (ata n'85);

c) G Parecer Favorãvel da Comissão de Grqamento e Finanças do Conselho Municipal de
SBÚde.

RESOLVE."

Art. 1' APROVAR a Lei Orqamentaria Anual (LGA) —2023 —da Secretaria de Saude de
NH/RS.

Art. 2 - Esta tesolugão entla em vigor na clata de sua aprovagão, Revogadas as
dísposígoes em contt Ól ío.

ApROVÁDA HA RFUbliÁO ORDINÁRIA Ho 585 DE 11 d@ OUTUBRO de 2622

Ro ane Marcki
Presidenta do CMS/NH

Rua Júlio de Castilhos, 405 sala 1104 (Edifício diplomata) —Centro Fone: 3593-2391
Nova Hamburgo —RS CEP: 93510-020 cms@novoharnburgo,rs.gov,br



Prefeftura Municipal de Novo Harnburcia
Estado do fito Grande do Sui
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ATA N'9i2022 —reunião ordinária virtual

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CONSAM)

Aos onze dias do mês de outubro de 2022, as 9h e 30 minutos, fazem-se presentes os

Conselheiros: Réfaga Fontoura, Carolina Lampert, Adriana Roveda, Sandra Qíiveíra, Ricardo A!—

Alam, Silvio Klein, Luana da Rosa, Luciane Maria, Nei Sarmento, Vanusca, e convidado Guilherme

Porscher através de videoconferência pela plataforma Google Meeting. A secretária executiva

Juliana Balzan Schiavini redige esta ata. Conselheiro Ráfaga inicia a reunião com a pauta:

- Apresentação do pré-orçamento (LOA 2023): conselheiro Réfaga pede que Juliana encaminhe

o arquivo com o pré-orçamento para avaliação dos conselheíros, e pede manifestação dos

conselheiros. Cita que no próximo ano pretende abrir os editais. Os conselheiros não fizeram

apontamentos quanto ao pré-orçamento encaminhado, LOA 2023 aprovada.

- Canil, empresa contratada: conselheiro Ráfaga retoma o assunto da ultima reunião referente a

empresa contratada para auxiliar nos trabalhos externos do canil, Explica que o Termo de

Referência (TR) será alterado devido ao novo fato que surgíu no município: um fungo chamado

Esporotricose. A doença está localizada no bairro Santo Afonso, mas é de rápida transmissao e

difícil tratamento. Afeta principalmente os gatos, que não respondem ao longo tratamento

necessário, além de atingir os cães e humanos com menor gravidade. A Universidade Feevale e

Vigilância Sanitária jé trabalham na contenção do fungo, desta forma, é de urgência sanitária ação

por todos os meios possíveis. Conselheiro Ráfaga cíta que atualizará o TR inserindo a urgência em

trabalhar na contenção da doença, em conjunto com os demais órgãos.

- Plano Municipal de Saneamento (PMSB): conselheiro Réfaga convida o conselheiro Silvio para

fazer uso da palavra. Conselheiro Silvio relembra a composição do PMSB: égua, esgoto, resíduos

e drenagem, o PMSB é válido por 4 anos, vencido em 2023 e aprovado por este conselho de

controle social a prorrogação por mais 1 ano, a revisão deve ser realizada em dezembroi2022. Cita

WWW.tlãVãhCWltsQt'gã.i'S.gãVAN
centro Administrativo leopardo petry i Rua Guia t.opes, 420I - B. canudos - 95568-015 i Novo Hamburgo - Rs - Fane: (5t) 559r.9999



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

que a Comusa está sendo cobrada, e propõe que seja definido uma data para apresentai;ão das

revisões do PMSB de cada órgão envolvido (CQMUSA, SEMAM e DEP), sugerindo uma audiência

pública. Conselheiro Ráfaga lembra que em 2017 foi feito através de decreto, mas o correto é

realizar uma audiencia pública. Propõe que na próxima reunião cada entidade apresente os

principais pontos da revisão do PMSB e, então, definimos uma data para realizaqão da audiência

pública, preferencialmente para o mês de dezembro, Conselheiro Silvio concorda e cita a

importância da participado de todos na revisão.

Sendo estes os assuntos, encerra-se a reunião.

Liliana Balzan Schiavini

Secretária Executiva CONSAM~'

Ráfaga Nunes Fontoura

Presidente CONSAM

wwwmovohambssrgo.m.gov.br
Centro Administrotlvo Leopoldo Petry l Rua Guia Lopes, 420t - B. Canudos - 9334{t-GU t Novo I-tarnburgo - RS - Fane: {51)35rl49VVV



dispõe sobre a pfevisëo orqarnentëria do Fundo
Municipal dos Direitos e Cidadania do idoso de
Novo Hamburgo e do Conseltlo Municipal cios
Direitas e Cicladanla cio idosa de Novo Hafnbufgo
para a exefcicia de 2923 (Lei Grqarnentëria Anual).

atribuiqões elencadas na Lei Municipal n'.373/20'l1 e
Cansideranda a Lei Municipal n'.37312011 que dispõe sobre o Conselho Municipal dos

Direitos e Cidadania do Idoso —CMDCI e da outras providencias.

Considerando a Lei Municipal no 2718/2614 que institui o Fundo Municipal dos Direitas e
Cidadania do idoso de Nova Hamburgo e;
Considerando o Decreto Municipal n'686/2614 que regulamenta o Fundo Municipal dos

Direitos e Cidadania do idoso de Novo Hamburgo,

Cansiderando as deliberações da Plenaria Grdinarla do dia 19/10/2622, ata 81;

RESGLVE:

Art. 1, Apfov8f 8 pfevis8o de fecUfsos do FUndo MUnlclp8l cios Direitos e Cidada "lia cio

idoso de Novo Hamburgo no valor de R$ 300.006,66 (trezentos mil reais) 8 ser previsto na

Lei Clrqamentkrla Anual do municlpio de Novo Hamburgo —exerclcio 2023,

Art 2 . Apfovaf' pfevlsao de fecufsos p3fa manutengëo do Conselho MUnlclpal cios

Direitos e Cidadania do Idoso de Novo Hamburgo no valor de R$ 13,168,00 (treze mil, cento
e sessenta e oito reais) a ser previsto na Lei Ctrramentaria Anual do murucípio de Nova

HambUfgo —exefclclo 2623.

Art. 3'. Informar que o Plano de Aplica@o das recursos da Fundo Municipal dos Direitos e
Cidadania do idoso de Neva Hamburgo sera apresentaclo em plenëria pela Junta

Aclfnl ni st l'atlva.

Art O'. Ci Plano de Aplicaqëo dos recursos para manutenção do Conselho Municipal dos
Direitos e Cidadania do idoso de Novo Hamburgo serë apresentado em plenaria peh
Dfretoria ExecUtlva,

g . fiff~~~~gs J/~f'r~~j~~ ~~~
Rus Gav'anabarro„n'9/O'ndar centro —Novo Hamburgo/Rs I Fone: 3527 1883 E-mail:oons.idoso.nh@gma;f.com

Acesse o Porlal do Conselho: s, ov rr
1 l ftesofurã o 0"1O9221



C(, >MIS
NOVO e HAMBURGO

RESOLUQAO N'06, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual —LOA 2023.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL —COMAS/NH, no uso das

atribuições legais que Ihe confere o artigo 2'a Lei Complementar n', de 02 de fevereiro de 1996 e,
CONSIDERANDO as deliberações da Plenária Ordinária ocorrida em 18 de outubro de 2022,
registradas na Ata n'97/2022.

RESOLVE:

Art. 1'provar a Lei Orçamentária Anual —LOA 2023 conforme disposto na tabela abaixo.

I —Informar que a previsão orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social —FMAS para ano

de 2023 é de R$ 22.303.323,00 de recursos municipais e R$ 2.356.341,00 de receita vinculada

(Estado e União).

P513

peE

81oco de Ge<t)o do%AS
8hxo de Gestão do t:adastro Urtieo e Atitti1io 8ragil

Piogralriag/Projetos

P58

P5E

PSE

Gegtao

8enefíciog Fventuaig

P fog i a/ri ag/Projeto5

O'B 'B,BW t ''t'4 'B

5 868.X0,X
Rá 925225,X
R$ 2,116,X
IG 324.X0,X
RJ 1KX0,00

RJ 2,35<.341,X
"=::- " R[l,M,00

R3 I,X0,00

R) 2,M,X
R( I.M,X
R)1,X0,X
R> 2.X0,X

R3 5.669.K7,00
R$ 15,%3,911,X

R) 280A20,X
Rt 671,~,X
R3 108.335,00

R3 22.303,323,00

R[24.661.664,00

Art. 2'sta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no endereço eletrônico:

i/vi/i/t/i/novohambur o.rs. ov. br/conselhos/comas/ ublicacoes

CARLOS LUIZ SPENGLER
Presidente do COMAS/NH

Rua David Canabarro, 20 I
5'ndar —Centro I Novo Hamburgo —RS I CEP 93510-020

Fane:(51) 3527.1883 E-mail:coma h m ii.com Site: htt s://www.novohambur o.rs. ov.br/c nselhos/ omas
Página 1 de 1



RESOLUQAO N'2, de OUTUBRO 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 LOA 2023.

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

Considerando a Lei Municipal no 3096/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de
Desporto de Novo Hamburgo —CMD e dá outras providências;

Considerando a Lei Municipal no 3.341/2021 que Reestrutura o Fundo Municipal criado pela
Lei Municipal no 2.531 de Novo Hamburgo;

Considerando a análise e aprovação desta resolução, ocorrida em 25 de outubro de 2022
de forma online;

RESOLVE:

Art. 1o.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$
300.000,00 (trezentos mil reais) a ser previsto na Lei Orçamentária Anual de 2023.

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

Mario areia Kickhofel
Presidente CMD


