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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA À APRESENTAÇÃO PARA A 

SOCIEDADE CIVIL DO PLANO DE OUTORGA DOS SERVIÇO FUNERÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE LAGES 

 

  
 Reuniram-se aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2022, as 19:00 horas, no Auditório da 
Fundação Cultural no Município de Lages, a qual localiza-se na rua Benjamin Constant, n° 141, Centro, 
os membros da comissão técnica Multidisciplinar nomeados pela portaria, 660/2022 de 10 de Junho de 
2022, “Anderson Daniel de Liz (matrícula n° 19001/01), cargo gerente de cemitérios; Jefferson Antonio 
Alves de Souza (Matrícula n° 19602/1) Coordenador, Douglas Freitas da Silva (Matrícula n° 21014/1) 
Cargo Fiscal de serviços Públicos, Eli Gonçalves da luz (Matrícula n° 21013/1) Cargo Fiscal de Serviços 
Públicos”, Juarez Brás (Matrícula n° 11627/01) cargo Monitor, o presidente dos trabalhos designado pela 
comissão técnica Multidisciplinar, senhor Eroni Delfes Rodrigues (Matricula n° 30523/03) cargo Secretário 
de Serviços Públicos e meio Ambiente, Ronaldo Gilberto de Oliveira (CPF: 220.573.079-72); 
representante da empresa PROFUZZY, Geverson Martins Chaves; (CPF: 007.419.769-00) representante 
da empresa PROFUZZY, Bruna de Oliveira. (064.350.129-03).  
 O presidente dos trabalhos deu início à audiência pública, cumprimentando a todos, assim 
passando a palavra para a representante da empresa Profuzzy senhora Bruna de Oliveira, a qual deu 
início nas leituras da noite, apresentando as matérias em pauta, e apresentação do Plano de Outorga dos 

Serviços Funerários no Âmbito do Município de Lages/SC, e ainda; logo após o senhor Ronaldo Gilberto 
de Oliveira (Profuzzy), prosseguiu, a audiência, com a apresentação, do edital de concorrência 
pública em pauta, como não ouve, questionamentos pertinentes ao conteúdo, e sem presença 
da comunidade e/ou representantes das funerárias interessadas na referida, e não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerrou a cessão.  
Sendo assim o referido edital ficará a disposição para consulta pública por um período mínimo 
legal, no site https://www.lages.sc.gov.br/editais-e-chamamentos. 
 
 
 
____________________________    ________________________________ 
   Anderson Daniel de Liz      Ronaldo Gilberto de Oliveira 
 
 
____________________________    ________________________________ 
Jefferson Antônio Alves de Souza                 Geverson Martins Chaves 
 
 
______________________    __________________________ 
Douglas Freitas da Silva                     Bruna de Oliveira 
 
 
_________________________      ______________________________ 
Eli Gonçalves da luz      Juarez Brás 

 
_____________________ 
      Eroni Delfes Rodrigues 

Presidente 

http://www.lages.sc.gov.br/
mailto:meioambiente@lages.sc.gov.br
mailto:%20gerencia.cemiterios@lages.sc.gov.br
mailto:%20gerencia.cemiterios@lages.sc.gov.br
https://www.lages.sc.gov.br/editais-e-chamamentos

