
Ata nº 16 da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Comunitário Pró- Segurança 

Pública de Charrua – CONSEPRO - Charrua R/S. CNPJ 07.931.599/0001-26. 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, em segunda chamada às 8 

horas e 30 minutos, atendendo ao Edital de Convocação de cinco de fevereiro de dois 

mil e vinte e dois, devidamente afixados em locais públicos, nesta cidade, com sede na 

rua Belmiro Goes, s/nº, Centro, no município de Charrua R/S, CEP 99.960-000, 

reuniram- se os associados, com presenças devidamente registradas na presente ata, nos 

termos do Estatuto em vigor, com o objetivo de deliberar quanto a doação dos materiais 

adquiridos e instalados, referente ao projeto “ Charrua Mais Segura” com a verba do 

Termo de colaboração nº 6/2019 no valor de R$ 72.249,00 ( setenta e dois mil duzentos 

e quanta e nove reais), a doação do Banco Sicredi no valor de R$ 15.926,30 (quinze mil 

novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e doação do Banco Cresol no valor de 

R$ 992,70 ( novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos), destinados à 

aquisição de materiais permanentes, manutenção e para uso da instalação das câmeras 

de videomonitoramento do município de Charrua R/S. Por decisão conjunta do 

Conselho, com esta importância foram adquiridos os seguintes materiais, conforme 

notas fiscais, datas e valores especificadas: 10 câmeras IP bullett ful HD hik vision DS 

2CD2025, 2 câmeras HIK vision speed dome ds-2de422551w, 7 fontes nobreak volt full 

250w, 7 baterias estacionarias df1000 freedom (70ah),  4 gabinete outdoor 5u 

300x545x250, 3 gabinetes outdoor 8u 440x545x250, 1 HD 6 tb espec p/ cftv, 1 servidor 

de imagens c17, 1 monitor/tv led 40 full hd, 1 nobreak pvs 600va, 1 d-guad projects-

ediçao enterprise, 3 d-guard projects – câmeras ip, nota fiscal nº 167, data 16/10/2019, 

valor R$ 51.519,00 (cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais), da empresa 

Prevensan Monitoramento 24 Horas Ltda ME; Projeto elétrico, incluída a ART, data 

05/05/2020, valor R$ 1.680,00( mil seiscentos e oitenta reais); 6 Tubo eletroduto 13 

metros, 6 cinta perfurada galvanizada, 6 presilha galvanizada, 6 isolador roldana, 6 

caixa de medidor polifásica, 6 haste terra ½, 6 conector para haste terra, 6 parafuso 

galvanizado, conector split, 6 armação de ferro ar, 6 tomada externa retangular, 6 

arruela zamac, 6 bucha zamac, nota fiscal nº 035.106.344, data 16/06/2021, valor R$ 

3.528,00( três mil quinhentos e vinte e oito reais), da empresa Darci Centofante 

12402460059 ME; 6 postes contrial, 7 poste concreget, nota fiscal nº 035.106.079, data 

16/06/2021, valor R$ 6.650,00 ( seis mil seiscentos e cinquenta reais), da empresa Darci 

Centofante 12402460059 ME; 6 cabo singelo solido, 6 números, 6 cabo multiplex 

quadriplex, 6 dispositivo de proteção contra surto, 6 disjuntor residual, 6 alça 

preformada para cabo, 6 curva eletroduto PVC, 6 arruelas quadradas galvanizadas, 6 

conector cunha ramal, 6 disjuntor unipolar padrão, 6 luvas eletroduto PVC, 6 curvas 

eletroduto PVC, 6 tubos eletrodutos, nota fiscal nº 035.107.024, data 16/06/2021, valor 

R$ 3.678,00 (três mil seiscentos e setenta e oito reais), da empresa Darci Centofante 

12402460059 ME; Serviços de honorários contábeis, nota fiscal nº 47, data 30/07/2021, 

valor R$ 543,91 (quinhentos e quanta e três reias)  para empresa Brambatti 

Contabilidade e Assessoria LTDA; Serviços de honorários contábeis, nota fiscal nº 55, 

data 15/10/2021, valor R$ 328,25 (trezentos e vinte e oito reais com vinte e cinco 

centavos), para empresa Brambatti Contabilidade e Assessoria LTDA; Licença de 

edição enterprise- base vom gerenciamento de 8 câmeras, Licença de edição enterprise 

– pack de 04 câmeras ladicionais, Licença de edição enterprise – pack de 02 câmeras 

adicionais, nota fiscal nº 002.769, data 17/11/2021, valor R$ 13.486,92 ( treze mil 



quatrocentos e oitenta e seis com noventa e dois centavos), da empresa Megams Sist. de 

Segurança e Telecomunicação LTDA; Serviço de instalação de equipamento de 

videomonitoramento, nota fiscal nº 1526, data 10/12/2021, valor R$ 4.000,00 ( quatro 

mil reais), da empresa Prevensan Monitoramento 24 Horas LTDA ME; Energia elétrica 

código cliente 4002937096 data 14/12/2021, valor R$ 75,79 ( setenta e cinco reais e 

setenta e nove centavos); Energia elétrica código cliente 4002937124 data 14/12/2021, 

valor R$ 75,79 ( setenta e cinco reais e setenta e nove centavos); Energia elétrica código 

cliente 4002937155 data 14/12/2021, valor R$ 75,79 ( setenta e cinco reais e setenta e 

nove centavos); Energia elétrica código cliente 4002937144 data 14/12/2021, valor R$ 

75,79 ( setenta e cinco reais e setenta e nove centavos); Energia elétrica código cliente 

4002937150 data 14/12/2021, valor R$ 75,79 ( setenta e cinco reais e setenta e nove 

centavos); Energia elétrica código cliente 4002937124 data 14/12/2021 valor R$ 37,17 ( 

trinta e sete reais e dezessete centavos); Energia elétrica código cliente 4002937144 data 

14/12/2021, valor R$ 35,88 ( trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); Energia 

elétrica código cliente 4002937096 data 14/12/2021, valor R$ 35,87 ( trinta e cinco 

reais e oitenta e sete centavos); Energia elétrica código cliente 4002937150 data 

14/12/2021, valor R$ 35,87 ( trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos); Energia 

elétrica código cliente 4002937155 data 14/12/2021, valor R$ 35,87 ( trinta e cinco 

reais e oitenta e sete centavos); Energia elétrica código cliente 4002937139 data 

14/12/2021, valor R$ 32,41 ( trinta e dois reais e quarenta e um centavos); Energia 

elétrica código cliente 4002937144 data 14/12/2021, valor R$ 38,38 ( trinta e oito reais 

e trinta e oito centavos); Energia elétrica código cliente 4002937096 data 14/12/2021, 

valor R$ 36,96 ( trinta e seis reais e noventa e seis centavos); Energia elétrica código 

cliente 4002937124 data 14/12/2021, valor R$ 36,96 ( trinta e seis reais e noventa e seis 

centavos); Energia elétrica código cliente 4002937139 data 14/12/2021, valor R$ 36,96 

( trinta e seis reais e noventa e seis centavos); Energia elétrica código cliente 

4002937155 data 14/12/2021, valor R$ 36,71 ( trinta e seis reais e setenta e um 

centavos); Energia elétrica código cliente 4002937150 data 14/12/2021, valor R$ 36,71 

( trinta e seis reais e setenta e um centavos); Energia elétrica código cliente 4002937139 

data 25/01/2022, valor R$ 74,84 ( setenta e quatro reais e oitenta e quatro  centavos); 

serviço de instalação de ponto de internet fibra óptica para videomonitoramento, nota 

fiscal nº 20220211993, data 17/02/2022, valor R$ 2.730,00 ( dois mil e setecentos e 

trinta reais), da empresa GFC Telecom LTDA- ME; Energia elétrica código cliente 

4002937096 data 17/02/2022, valor R$ 72,14 ( setenta e dois reais e quatorze centavos); 

1 câmera IP bullet, 1 fonte de alimentação, 10 metros de cabos de rede, nota fiscal nº 

388, data 16/02/2022, valor R$ 770,56 ( setecentos e setenta reais e cinquenta e seis 

centavos), da empresa Prevensan Monitoramento 24 Horas LTDA ME; Serviço de 

instalação de sistema de segurança, nota fiscal nº 1659, data 16/02/2022, valor R$ 

150,00 ( cento e cinquenta reais), da empresa Prevensan Monitoramento 24 Horas 

LTDA ME; Energia elétrica código cliente 4002937150 data 17/02/2022, valor R$ 

72,14 ( setenta e dois reais e quatorze centavos); Energia elétrica código cliente 

4002937144 data 17/02/2022, valor R$ 72,14 ( setenta e dois reais e quatorze centavos); 

Energia elétrica código cliente 4002937155 data 17/02/2022, valor R$ 72,14 ( setenta e 

dois reais e quatorze centavos); Energia elétrica código cliente 4002937124 data 

17/02/2022, valor R$ 72,14 ( setenta e dois reais e quatorze centavos).  Os materiais 

permanentes adquiridos com verba do Termo de colaboração nº 06/2019 e das doações 

do banco Sicredi e Cresol, devem ser doados pela CONSEPRO em favor do patrimônio 



do Município de Charrua. Em seguida, pelo voto unânime dos presentes, ficou decidido 

que os materiais acima relacionados ficam doados, em caráter definitivo, passando a 

integrar o patrimônio do Município de Charrua. Finalmente, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos. Nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou 

encerrada a reunião, determinando a mim, secretária, que lavrasse a presente Ata, que 

segue assinada por mim e pelos presentes na Assembleia. Charrua R/S, 30 de março de 

2022.Atesto sob as penas de lei, que a presente ata é cópia fiel do original constante do 

livro atas nº1, folhas 21 frente e verso e 22 frente e verso. 
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