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Ata nº 02/2017 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros da comissão 

de análise de requerimentos para concessão de auxílio financeiro para bolsa de estudo de terceiros da 

Prefeitura de Schroeder e bolsa de estudos para terceiros 2017/2. Comissão nomeada pela portaria nº. 

5.131/2013, tendo como participantes o Sr. Alessandro Martins Viana, a Srª. Viviane Lessmann, a Srª. 

Michele Vanessa Alves Urnau e a Srª. Natalia Brumuller. A comissão iniciou os trabalhos observando os 

protocolos realizados no mês de outubro/2017, após a análise dos documentos apresentados pelos 

servidores interessados, restou:  

 

PARA ACÂDEMICOS (TERCEIROS) DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER: 

 
Protocolo 

nº 
Nome do requerente 

Análise da Comissão 

1.  

25729 ROSECLER DE RODETTES DE 
MERA 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

2.  

25796 VIVIANE BOLDUAN DA SILVA Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

3.  

25619 MAYNA VELASQUE GASPAR Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

4.  

25799 LARISSA KAROLINE LANGE Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

5.  

25776 PAOLA EDUARDA STRELOW 
PRUESSE 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

6.  

25703 DIVANA MARLI SIMONETTI Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

7.  

25706 FRANCINE KAUANA LANGE Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 
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8.  

25771 ALEXANDRO KOPP Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

9.  

25629 ELIZANGELA RAZINI Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

10.  

25784 PATRICIA WEBER Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

11.  

25802 HELIOTON JUNIOR LOPES 
MACEDO 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

12.  

25718 IAGO LUIS CESCONETTO Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

13.  

25763 CLEBER ROCHA DE 
CAMARGO 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

14.  

25693 CAROLINA BAUMGARDT 
SIQUEIRA 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

15.  

25717 DJONATAN MAI Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

16.  

25778 ELEANDRA WESTPHAL Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

17.  

25764 RAFAEL AUGUSTO SCHMIDT Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 
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18.  

25775 ALINE ZEVEDO Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

19.  

25750 SCHEILA ADRIANE KONELL Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

20.  

25641 GEOVANA SCHADE Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

21.  

25651 FRANCIELI ANDREIA SCHMITZ Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

22.  

25644 ANDRIELE ALVES Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

23.  

25765 TAINA CARMEM WEISS Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

24.  

25743 JOÃO CARLOS OLIVEIRA Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

25.  

25735 NICOLAS CAMPREGHER Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

26.  

25631 BRUNA FRANCIELE RISTAU Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

27.  

25734 LUAN CRISTIAN CAMPREGHER Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 
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28.  

25782 HENRIQUE FERNANDES Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

29.  

25773 ROBERTA MULLER LINS Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

30.  

25772 LUCAS BAESSO AGOSTINHO Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

31.  

25766 DANIELA HOLDERRIED Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

32.  

25768 ROBSON ALEX FERREIRA 
RODRIGUES 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

33.  

25757 JÉSSICA FERNANDA ZOZ 
BOLOMINI 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

34.  

25767 SAMARA CRISTINA ROOS Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

35.  

25709 PAULO ELIONARDO 
CARDOSO 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

36.  

25704 JEAN MICHEL KROMP Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

37.  

25701 CAROLINE PELLENZ Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 
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38.  

25654 VALQUIRIA APARECIDA 
GOMES DE MELO LADANIUSKI 

Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

39.  

25700 PAULA RAPSINKI Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

40.  

25672 EDI CARLOS LADANIUSKI Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 

41.  

25801 LUANA DELUCA MARCELLINO Apresentou solicitação pedindo o benefício a 
ser concedido, e nesta comprovou 
regularidade na documentação exigida no 
Edital de Chamamento 002/2017. Da análise 
dos documentos restou o pedido deferido 

para o auxílio financeiro solicitado. 
 

Assim foram analisadas as documentações e comprovado a veracidade das informações prestadas 

pelas solicitantes. Neste sentido foram deferidas as solicitações. Sem mais para o momento, a comissão 

encerra a reunião e vem encaminhar os requerimentos deferidos para o Sr. Osvaldo Jurck, Prefeito 

Municipal, para efetivar os trabalhos desta comissão. Eu, Alessandro Martins Viana, lavrei a presente Ata 

e juntamente com a comissão, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 

   ASSINATURA 

Alessandro Martins Viana  

Natalia Brumuller  

Michele Vanessa Alves Urnau  

Viviane Lessmann  

 

 

 


