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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE REDENTORA 

ATA N2  03/2018 

Ata da reunião da Comissão Especial para promover a realização do inventário físico dos bens patrimoniais, inclusive 

imóveis, que são objeto de registro no ativo permanente do Município de Redentora da Câmara Municipal de 
Vereadores realizada aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito com início às oito horas, na sala do 

Assessor Administrativo, foi oficialmente aberta a reunião da Comissão de Inventario, pelo membro da comissão  Alex  

Donisete da Silva Lima nomeado pela portaria 0739/2018, tendo os membros presentes Jocemar Bitencourt Preto,  
Jessica  Gonzatto,  Alex  Donisete da Silva Lima,  Luciano Andre  Schunemann, Simone Thayse Pereira,  Elio  Joares 

Crescente, Carlos Vanderlan Castro de Oliveira e Marcia Aline Dorneles Marques. O membro da Comissão  Alex  

Donisete da Silva Lima, abre os trabalhos de inventario, com a conferencia e contagem e análise dos bens constantes 

nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores e logo após, cadastrados pelo setor de Patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Redentora, cabe constar que todos os bens foram localizados e verificados quanto a sua situação e 

estando em conformidades com os relatórios informados pelo setor de Patrimônio da Câmara, ainda essa comissão 

orienta os responsáveis pelos bens que estão nas dependências de Câmara, que toda vez que forem movimentar 

qualquer bem que comuniquem com antecedência ao setor de patrimônio. Os bens encontram-se no sistema 

patrimonial, e todos possuem etiqueta. Nada mais havendo a tratar, o Membro da Comissão  Alex,  agradeceu o 

comparecimento e empenho dos presentes e encerrou a reunião, o inventario da Secretaria e a presente ata que vai 

assinada ainda, pelos membros da Comissão Especial. 
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