




MEMBROS TITULARES 

 Alberto Stochero – Eng. Civil e Industrial- Mecânica 

(Coordenador) 

 José Ângelo Moren Dos Santos – Eng. Mecânico e 

Seg. do Trab. (Coordenador Adjunto) 

 Luiz Henrique Rebouças Dos Anjos – Eng. Químico 

E Seg.Do Trab.

 Gilmar José Zwirtes – Eng. Eletricista

 Guilherme Reisdorfer – Eng. Florestal

 Cibele Elaine Vencato – Eng. Química 

 Adelir José Strieder – Geólogo e Tec. Agro. 

MEMBROS SUPLENTES

 Jorge Luiz Köche – Eng. Civil

 Vicenti Gonçalves Ney – Eng. Agrônomo

 Roselaine Cristina Mignoni – Eng. Química E Seg. 

Do Trab. 

 Otávio Juchtechchen Piacentini – Eng. Eletricista

 Pedro Roberto De Azambuja Madruga – Eng. 

Florestal 

 Marco Antônio Machado – Eng. Metalurgista

 Luis Sidnei Barbosa Machado – Eng. De Plástico

 Leandro Leal De Leal – Geólogo





1. Aprova a totalização da Prestação de Contas do protocolo acima citado por

expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas

estabelecidos no plano de trabalho.

2. Aprova a Prestação de Contas com Ressalvas do protocolo acima citado, uma vez que

evidenciado impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal que não

resultou em dano ao erário, com critério orientativo para que não se repitam tais fatos.

3. Reprova a Prestação de Contas do protocolo acima citado, pois comprovado as

seguintes circunstâncias:

I. Omissão no dever de prestar contas.

II. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de

trabalho.

III. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

IV. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.



1. Apresentação de justificativa pelo descumprimento dos objetivos e metas estabelecidos

no plano de trabalho.

2. Correção de irregularidade constatada pelo Núcleo de Contabilidade ou pelo Gestor das

Parcerias com o devido ressarcimento dos valores despendidos.

3. Encaminhamento para a Assessor Jurídico para elaboração de parecer.

4. Encaminhamento para o Núcleo de Contabilidade do CREA-RS para fins de providências

de:

I. Parecer

II. Atualização de Valores



1. Conta específica para a parceria.

2. Forma de pagamento: transferência bancária.

3. Preenchimento completo, e correto, da Nota Fiscal: número do processo, a qual evento

se refere, etc.

4. Carimbos, como por exemplo: “atesto o recebimento de produto/serviço”, e assinatura

do presidente vigente no período de execução do projeto.

5. Observar se o CNAE da empresa fornecedora corresponde ao serviço prestado;



1. Prestação de Contas – Aperfeiçoamento Profissional

2. Prestação de Contas – Valorização Profissional

CNAE ( Classificação Nacional de Atividades Econômicas)- A CNAE é uma forma de padronizar os códigos de 

atividades econômicas em todo o país, bem como ela serve para facilitar o enquadramento das empresas 

nos  múltiplos órgãos tributários no Brasil. 

Todos os tipos de atividades econômicas possuem seu código na CNAE, desde empresas públicas ou 

privadas e até mesmo atividades sem fins lucrativos ou de pessoas físicas em atividades autônomas.

Ex.: fornecedor de buffet para evento da Entidade – CNAE  5620-1/02 Serviços de alimentação servidos por 

buffet para banquetes, coquetéis e recepções (www.cnae.ibge.gov.br)
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