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DECRETO N° 918, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

“Nomeia os Membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DO FETHAB, e dá outras 

providências. ”  

 

VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha 

do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal nº 777/2017, 

CONSIDERANDO o decurso do prazo para o mandato dos 

conselheiros; 

CONSIDERANDO que a maioria dos membros não representam as 

entidades da sociedade civil pela qual foram indicados ao conselho existente; 

CONSIDERANDO a mudança dos representantes do poder 

Executivo; 

CONSIDERANDO as indicações realizadas pela sociedade civil 

conforme preleciona a Lei Municipal 777/2017; 

CONSIDERANDO que atualmente não possui Secretario de Obra 

nomeado e que o prefeito responde diretamente pela pasta. 

 

  DECRETA 
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Art. 1º.  O Conselho Municipal do FETHAB será composto 

pelos seguintes membros: 

 

Representantes do Poder Executivo: 

1- Voney Rodrigues Goulart, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o 

nº 402.603.301-59 

 

2- Gloria Ferreira da Silva Schulz, inscrita no cadastro de pessoas físicas 

sob o nº 919.360.471-87 

 

3- Larissa Aroma Martins, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº 

926.743.481-00 

 

4- Elton Jacob Maitelli Pereira, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob 

o nº 029.780.539-84  

 

5- Maria Eremita Da Silva, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 

170.045.191-04 

 

Representantes da Sociedade Organizada:  

 

6- Eder Ademir Hammerschmidt, inscrito no cadastro de pessoas físicas 

sob o nº 003.241.871-06 (Cooperxingu) 
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7- Fabiana Garcia de Melo Pereira, inscrito no cadastro de pessoas físicas 

sob o nº 005.094.249-29 (Apae) 

 

8- Fabio Cardoso Lopes, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 

095.496.108-02 (Igreja Evangélica Assembleia de Deus) 

 

9-  Odirlei Karnoski, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 

856.704.211-91 (Paroquia Nossa Senhora Aparecida) 

 

10-  Adelaide Dessbessel, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 

604.332.131-91 (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Gaúcha do Norte-MT.  

 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogado as disposições em contrário. 

Gaúcha do Norte-MT, 07 de outubro de 2019. 

 

_______________________ 

Voney Rodrigues Goulart 

Prefeito Municipal 

  


