
 

 

RESOLUÇÃO Nº 35/2022 

                         

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 

TÉCNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

CONDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER Presidente do CONDER e 

Prefeito Municipal de Guarujá do Sul/SC no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Protocolo de Intenções e Alterações Contratuais,   

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir a Comissão Técnica de Medicina Veterinária no âmbito do 

CONDER que será constituída por servidores públicos efetivos dos municípios consorciados e 

que foram indicados pelos entes públicos municipais, a saber: 

 

- ANDRÉ PEREIRA JAUREGUY, brasileiro, matrícula funcional nº 476-

01, ocupante do cargo de Médico Veterinário, servidor do município de Santa Helena/SC, 

designado pelo município através do Portaria nº 5.667/2022. 

 

- BEATRIZ INES HOLDEFER, brasileira, matrícula funcional nº 2.133, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário, servidora do município de 

Descanso/SC, designada pelo município através do Portaria nº 18374/2022. 

 

- CESAR BENETTI, brasileiro, matrícula funcional nº 3039, ocupante do 

cargo de Médico Veterinário, servidor do município de Mondaí/SC, designado pelo município 

através do Portaria nº 770/2022. 

 

- GUILHERME ZAGO, brasileiro, matrícula funcional nº 2750-1, ocupante 

do cargo de Veterinário, servidor do município de Guaraciaba/SC, designado pelo município 

através do Portaria nº 593/2022. 

 

- JOEL RODRIGO LOVATEL, brasileiro, matrícula funcional nº 154962-1, 

ocupante do cargo de Médico Veterinário, servidor do município de Iporã do Oeste/SC, 

designado pelo município através do Portaria nº 348/2022. 

 

- JULIO CESAR DELLA FLORA, brasileiro, matrícula funcional nº 3189-

5, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, servidor do 

município de Guarujá do Sul/SC, designado pelo município através do Portaria nº 0251/2022. 

 

- SÉRGIO GLÊNIO WERLANG, brasileiro, matrícula funcional nº 9610-5, 

ocupante do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio 

Ambiente, servidor do município de Caibi/SC, designado pelo município através do Portaria nº 

435/2022. 



 

 

Art. 2º - A Comissão Técnica instituída através da presente Resolução atuará 

na elaboração e definição dos descritivos a serem licitados, análise técnica e demais 

procedimentos/definições necessárias para a realização de Registro de Preços para aquisição de 

SÊMEN BOVINO E CORRELATOS, a ser promovido pelo CONDER aos municípios 

consorciados, através do Programa Licitações Compartilhadas.  

 

Art. 3º – Os membros da Comissão Técnica constituída não receberão 

qualquer tipo de remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que 

prestarão serviço relevante ao CONDER - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Regional e aos Municípios consorciados. 

 

Art. 4º - Eventuais despesas de alimentação dos servidores municipais 

indicados para compor a Comissão Técnica, quando no exercício das atribuições para as quais 

foram nomeados através dessa Resolução, como reuniões, encontros, julgamentos entre outros, 

serão custeadas pelo consórcio. 

  

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

demais disposições em contrário. 

 

 

São Miguel do Oeste/SC, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul-SC.  
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