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682, de 05 de junho de 1990 e padrões de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho, constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.051, DE 05 DE OUTUBRO DE
2016
Determina o valor da passagem
transporte coletivo municipal.

do

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal e de acordo com o disposto na
Lei Municipal no 2.383, de 31 de março de 2010,
Decreta:
Art. 1º A tarifa única da passagem de ônibus, prevista
na Lei Municipal n° 2.383, de 31 de março de 2010,
terá o valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 1º de
novembro de 2016.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 2.604, de 25 de maio de 2012.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.052, DE 05 DE OUTUBRO DE
2016.
Decreta responsáveis pelo monitoramento do
Plano Municipal de Educação.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 69,
incisos VI, VII,

2

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Decreta:
Art. 1º A Secretaria Municipal da Educação, por
meio de Equipe Técnica, é a responsável pelo
monitoramento e acompanhamento anual dos
indicadores das metas estabelecidas no Plano
Municipal de Educação, instituído pela Lei n° 3.184,
de 15 de junho de 2015.
Art. 2º A Equipe Técnica será composta por 03 (três)
membros, sendo o Secretário Municipal da Educação
e 02 (dois) Supervisores de Ensino.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DATA: 26 de Outubro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 124 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 125/2016
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de material elétrico
DATA: 25 de outubro de 2016
HORÁRIO: 14 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 125 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

PREGÕES PRESENCIAIS
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 121/2016
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de caminhão guincho
DATA: 21 de outubro de 2016
HORÁRIO: 14 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 121 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 122/2016
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Serviços de sonorização e iluminação
para a programação do Natal Caminho das Estrelas
DATA: 24 de outubro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 122 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 123/2016
TIPO: Menor Preço por Objeto (Item)
OBJETO:
Contratação
de
empresa
para
fornecimento de divisórias e tablado
DATA: 25 de outubro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 123 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 124/2016
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de alimentos para distribuição
durante a programação do Natal no Caminho das
Estrelas

ATAS
ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA
ATA DE SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº
008/2016
Ata de sessão da licitação modalidade Concorrência
número oito do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às dez horas e trinta minutos do dia sete de outubro
de dois mil e dezesseis, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número
onze, em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de publicidade e propaganda institucional e
prestação de serviços técnicos de projetos de
divulgação de atos, programas, serviços e campanhas
da Câmara de Vereadores, bem como a contratação
de mídia nos jornais locais e/ou regionais e/ou
estaduais, revistas e impressos em geral, veículos de
televisão e rádio. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Marilda
Damiani Baccon e Cláudia Missiaggia Monegat.
Presente, também, o representante da empresa:
ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA – ME, Sr. Aliandro José Consoli, RG n°
1067689198. A Comissão procedeu na abertura do
envelope número três, referente ao item “habilitação”
da empresa ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME, sendo que a mesma
foi considerada habilitada. Abre-se prazo legal para
recurso da fase de habilitação e após esse período,
não havendo manifestações, será encaminhado à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos, para posterior
homologação e adjudicação. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos presentes.
ATAS DE SESSÃO – CHAMAMENTO
PÚBLICO
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 08/2016
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número oito do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às nove horas do dia seis de outubro de dois mil e
dezesseis, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto o Chamamento
Público visando serviços de exames de diagnose.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de

Licitações: Ana Paula Hoenig, Lidiane Simonaggio
Zibetti e Marilda Damiani Baccon. Participaram as
seguintes empresas D.E.F SERVIÇOS DE IMAGEM
LTDA, CNPJ Nº 06.101.700/0001-59, representada
por PAULO SERGIO DA SILVA BIASUZ, RG nº
9050430579 e CENTRO VERANENSE DE
DIAGNÓSTICOS
LTDA,
CNPJ
Nº
89.986.525/0004-02, representada por CRISTIAN
MARLI BENINCA, RG nº 5058273474. Atendido o
disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade, a Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Inicialmente
foram abertos os envelopes de número “um” e
analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”. A empresa D.E.F SERVIÇOS DE
IMAGEM LTDA foi considerada inabilitada por não
apresentar os documentos constantes dos itens 03.04,
alíneas “a” e “c” e item 03.05, alínea “b” do edital. A
empresa
CENTRO
VERANESENSE
DE
DIAGNÓSTICOS LTDA não apresentou o
documento constante do item 03.05, alínea “a”.
Ambas as empresas desistem do prazo de recurso. A
Comissão de Licitações, com base no art. 48, § 3° da
Lei 8.666/93, que diz que: “Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação (...)”, resolve
conceder prazo legal para que as licitantes
apresentem a documentação faltante. Fica marcada a
data de vinte e um de outubro de dois mil e dezesseis,
às nove horas, para análise da documentação e
continuidade do certame. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela comissão de licitações e
empresas participantes.
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
116/2016
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços de
retroescavadeira conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participaram do certame as empresas: MANOEL
ANDRÉ KAFER ME, neste ato representada pelo Sr.
Manoel Andre Kafer, RG nº 8056489944; LEO
JOÃO HENZ ME, neste ato representada pelo Sr.
Claudio Seitenfus, RG nº 3069908477. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, as empresas
participantes restaram credenciadas. Foram recebidos
os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - LEO JOÃO
HENZ ME, com o preço final (ou negociado) de R$
100,00. O relatório de lances ofertados para cada
item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto o
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envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
inabilitada a empresa: LEO JOÃO HENZ ME pois o
mesmo não apresetou documento completo da
qualificação ténica, não constam as quantidades
solicitadas no item 07.01.05 do edital.
Com a
inabilitação da empresa LEO JOÃO HENZ ME,
voltou-se a fase de lances, sendo declarado vencedor
o seguinte licitante: MANOEL ANDRÉ KAFER ME
com o preço final (ou negociado) de R$ 121,00. O
relatório de lances ofertados para cada item encontrase em anexo, sendo rubricado por todos. Após aberto
o envelope de número 02, referente a habilitação da
empresa MANOEL ANDRÉ KAFER ME, a mesma
foi habilitada. Adjudica-se à empresa vencedora:
MANOEL ANDRÉ KAFER ME, o objeto constante
no item 01 do edital. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio para
posterior homologação.
SINARA KIRCH
Pregoeira
FRANCIELE GALLINA
Equipe de Apoio
GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 748/2016
CONSIDERANDO que o servidor abaixo citado foi
nomeado para cargo público nesta municipalidade em
27 de setembro de 2016, conforme publicação da
Portaria nº 729/2016, CONSIDERANDO que o
candidato assinou o Termo de Desistência de Vaga,
nesta data, TORNA insubsistente a Portaria nº 729,
de 27 de setembro de 2016, que nomeia CRISTIANO
RICHTER DA SILVA, para o cargo de OPERADOR
DE VIDEOMONITORAMENTO.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 750/2016
CONCEDE, a partir do mês de OUTUBRO de 2016,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR

CARGO

Clair Terezinha
Professor séries
Dalcin Menezes
iniciais
Darciana Baldasso Monitor de
creche
Reginara Cristina Agente
Alessio
Administrativo

ADICIO PERÍODO
NAL AQUISITIVO
38
13º
01/10/2013 a
01/10/2016
1.55
1º
14/10/2013 a
8
14/10/2016
1.12
1º
06/10/2013 a
4
06/10/2016

MAT

PORTARIAS

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 744/2016

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

EXONERA, a partir desta data, FABIANA
PORTARIA Nº 751/2016
ZARPELON ELTZ, agente administrativo, matrícula
nº 881, da função gratificada de DIRETOR DE
RECURSOS HUMANOS, FG06, da Secretaria NOMEIA, a partir desta data, LETICIA LUSANI,
Municipal da Administração, sendo o dia 02 de matrícula n.º 1.094, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de ASSESSOR EXECUTIVO,
outubro de 2016, o último dia trabalhado.
lotada na Secretaria Municipal da Saúde, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
CC05, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
de 26 de junho de 1990.
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 745/2016
DESIGNA, a partir desta data, JENECI
MOCELLIN, agente administrativo, matrícula nº
953, para exercer as atribuições da função gratificada
de DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, lotada
na Secretaria Municipal da Administração, com
remuneração correspondente a função gratificada
FG06, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 746/2016
ENQUADRA, a partir desta data, MAIARA
BERSELLI ZANCHET, matrícula 1.785, Enfermeiro,
como beneficiária de adicional de insalubridade em
grau máximo de 30% (trinta por cento) sobre o
padrão 08, classe A, do quadro de cargos e salários
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

FANTINELLI, matrícula n.º 593 para exercer as
atribuições do cargo em comissão de DIRETOR DA
POLÍTICA DO IDOSO, lotada na Secretaria
Municipal da Assistência Social e Habitação, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC07, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 754/2016
NOMEIA, a partir desta data, RODRIGO
STRADIOTTI, matrícula nº 1.039, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de GESTOR DE
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
E
TRANSPARÊNCIA, lotado no Gabinete do Prefeito,
com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC08, do quadro de cargos e salários da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 755/2016
CONCEDE ao servidor PAULO BAVARESCO,
Operário, matrícula nº 401, promoção para a Classe F
do Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de 12 de
setembro de 2011 a 12 de setembro de 2016, por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso V, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
DE 2016.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 756/2016

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ELOIR
LUIZ WERNER, matrícula nº 385, Operador de
Máquinas, tendo sido investido em cargo de
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
provimento efetivo, sem interrupção, em 07 de
fevereiro de 1994, em virtude de ter completado o
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
Prefeito Municipal.
o período aquisitivo inicial de 06 de abril de 2011 a
06 de abril de 2016, protelado, com fundamento no
PORTARIA Nº 752/2016
inciso II do art. 92-A, por motivo de 160 (cento e
NOMEIA, a partir desta data, MIRIAM CINI DE sessenta) dias de licença saúde, passando o mesmo
CAMPOS, matrícula nº 1.211 para exercer as para 06 de abril de 2011 a 13 de setembro de 2016,
atribuições
do
cargo
em
comissão
de nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA de junho de 1990, tendo optado o servidor pela
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, lotada na transformação de 03 (três) meses em prêmio
Secretaria Municipal da Assistência Social e assiduidade indenizado (01 parcela), cuja quitação
Habitação, com remuneração correspondente ao será efetuada na folha de pagamento do mês de
cargo em comissão CC05, com carga horária semanal OUTUBRO de 2016, conforme o processo
de 40 horas, do quadro de cargos e salários da Lei administrativo nº 5.663/2016.
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 757/2016
PORTARIA Nº 753/2016
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
NOMEIA, a partir desta data, GLORIA ROSANGELA ANGELICA DE OLIVEIRA,
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matrícula nº 734, Técnico em Enfermagem, tendo
sido investida em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 18 de setembro de 2006, em virtude
de ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 18 de
setembro de 2011 a 18 de setembro de 2016, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, tendo optado a servidora pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizado (02 parcelas), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento dos meses de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2016, conforme o
processo administrativo nº 5.700/2016.

Secretário Municipal da Administração.

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 761/2016

PORTARIA Nº 763/2016

CONCEDE ao servidor JONES MELERE, Técnico
em Enfermagem, matrícula nº 1.210, promoção para
a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 16 de setembro de 2013 a 16 de setembro de 2016,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com vigência da promoção a partir do mês de
OUTUBRO DE 2016.

DESIGNA, a partir desta data, os membros abaixo
relacionados para compor a Equipe Técnica de
Monitoramento de Indicadores do Plano Municipal
de Educação:
- Secretário Municipal da Educação: Paulo César
Bellaver, matrícula n° 1.319
- Supervisoras de Ensino: Ana Carolina Sbeghen
Loss, matrícula n° 915
Andreia Maria Dotta, matrículas n°s 921 e 1.485

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 758/2016
PORTARIA Nº 762/2016
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
CARINA GLAESER KRANZ, matrícula nº 1.301,
Assistente Social, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 1º de
setembro de 2011, tomado posse em 08 de setembro
de 2011 e entrado em exercício em 13 de setembro de
2011, em virtude de ter completado o período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo de 13 de setembro de 2011 a 13 de
setembro de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de OUTUBRO de 2016, conforme
o processo administrativo nº 5.507/2016.

CONCEDE à servidora ANA PAULA HOENIG,
Agente Administrativo, matrícula nº 1.550, promoção
para a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 18 de setembro de 2013 a 18 de setembro de 2016,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com vigência da promoção a partir do mês de
OUTUBRO DE 2016.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 765/2016

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

NOMEIA, a partir desta data, EDUARDO PIZZOLI,
matrícula nº 1.097, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de ASSESSOR EXECUTIVO,
lotado na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude, com remuneração correspondente ao
cargo em comissão CC04, com carga horária semanal
de 40 horas, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

PORTARIA Nº 759/2016
CONCEDE ao servidor DANIEL AUGUSTO
SCHULTZ, Agente Administrativo, matrícula nº
1.542, promoção para a Classe B do Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
referente ao período aquisitivo de 16 de setembro de
2013 a 16 de setembro de 2016, por haver
completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
inciso I, atendidos aos requisitos previstos no art. 16,
ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
DE 2016.

Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 766/2016

CONCEDE à servidora PAULA CAROLINE ZAN
CARRARD, Turismólogo, matrícula nº 1.541,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 09 de setembro de 2013 a 09 de
setembro de 2016, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO DE 2016.

CONCEDE, com efeito retroativo a 30 de setembro
de 2016, ABONO DE PERMANÊNCIA, em
conformidade com o Art. 40, § 19 da Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora SARA
REGINA BERNARDO OLIVEIRA, matrícula nº
636, nascido em 07 de setembro de 1961, ocupante
do cargo de Agente Administrativo, conforme
Portaria nº 366/99, carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, regime estatutário, Lei Municipal nº
682/90, de 05 de junho de 1990 (Regime Jurídico
Único), Padrão G2.1, Classe E, da Lei Municipal nº
685, de 26 de junho de 1990 (Plano de Carreira dos
Servidores), visto ter preenchido os requisitos para
obtenção de aposentadoria voluntária com base no
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da
Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional nº 41, DOU de 31 de dezembro de
2003.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI,

FERNANDO XAVIER DA SILVA,

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 760/2016

PORTARIA Nº 747/2016
DESIGNA, a partir desta data, os servidores a seguir
relacionados, sob a coordenação da primeira, para
comporem a comissão de levantamento completo de
restos de materiais de construção, com a devida
avaliação, para posterior realização de leilão.
-

Sinara Kirch, matrícula nº 1.333, Agente
Administrativa;
Carla Maria Mathias Cichelero, matrícula nº 152,
Agente Administrativa;
Adriano Rauschkolb, matrícula nº 1401, Assessor
de Projetos.
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 749/2016

NOMEIA, como membros para comporem o
Conselho Municipal de Trânsito e Transportes –
CMTT, as pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Logística
Titular: Grandemelo Rodrigues dos Santos
Suplente: Sinara Kirch
Representantes da Secretaria Municipal de
Agricultura, Viação e Serviços
Titular: Adriane Maria Pagliarini
Suplente: Diego Zarpelon
Representantes da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano
Titular: Janete Canal Cichelero
Suplente: Rudimar Cini
Representantes da Diretoria Jurídica
Titular: Jusinei Foppa
Suplente: Elda Bruttomesso
Representantes da Secretaria Municipal da Educação
Titular: Andréia Maria Dotta
Suplente: Ana Carolina Sbeghen Loss
Representantes da Associação do Comércio Indústria
e Serviços - ACI
Titular: William Furlanetto Pilatti
Suplente: Vanderlei Possamai
Representantes da Câmara de Vereadores
Titular: Thais Cristina Formentini
Suplente: Joseane Longo
Representantes do Departamento Estadual de
Trânsito - Detran
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Titular: Karin Docena
Suplente: Aline Fátima Armani Cousseau
Representantes dos Bombeiros Voluntários de Carlos
Barbosa
Titular: Eduardo Carniel
Suplente: André Weber
Representantes do Conselho Municipal de
Desenvolvimento - COMUDE
Titular: Fabiano José Taufer
Suplente: Rafael Tontini Pedroni
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 764/2016
Processo Administrativo nº 5826/2016
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar, para investigar conduta da servidora Eva
Marlene Pereira, investida no cargo de Auxiliar de
Farmácia, matrícula nº 1.212, lotada na Secretaria
Municipal da Saúde, e designação de Comissão
Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
abril de 2016, com a finalidade de apurar
responsabilidades
apontadas
no
Processo
Administrativo nº 5826, datado de 29 de setembro de
2016.
Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 767/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 09 de outubro de 2016, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Investigatória, instaurada pela Portaria nº 703, de 08
de setembro de 2016, em função de inúmeros
trâmites processuais inerentes às diferentes espécies
de processos administrativos e o acúmulo de serviço
dos membros da Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: LR Serviços Médicos Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestação dos seguintes serviços de consultas
especializados:
Item

Descrição

1

SERVIÇO AMBULATORIAL MÉDICO
PNEUMOLOGISTA

Quantidade
- até 30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
A CONTRATADA deverá seguir os seguintes
parâmetros:
a) As consultas poderão ser realizadas na Secretaria
Municipal da Saúde de Carlos Barbosa, sede da

licitante, ou em espaço próprio na sede do município
de Carlos Barbosa, ou ainda em outros municípios,
com até 50 km de distância da sede da
CONTRATADA. Caso as consultas sejam realizadas
na Secretaria Municipal da Saúde do município de
Carlos Barbosa, a CONTRATADA deverá realizar 4
(quatro) consultas por hora.
b) Os serviços deverão ser executados nas
dependências
da
CONTRATADA,
mediante
encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde,
atendendo as datas e horários previamente acordados;
c) Na execução dos serviços os prestadores deverão
adequar-se à sistemática de atendimentos,
agendamentos, encaminhamentos e controle da
contratante;
d) A contratada deverá disponibilizar as datas para as
consultas
pelo
e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior às consultas;
e) O paciente será encaminhado pela Secretaria
Municipal da Saúde, em formulário específico de
referência e contra referência, além do formulário de
autorização da consulta;
f) A CONTRATADA deverá manter uma lista de
pacientes atendidos em cada mês, contendo data da
consulta, nome e assinatura do paciente, além da
assinatura e carimbo do prestador do serviço;
g) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA) em formato eletrônico gerado em programa do
ministério da saúde e a lista dos pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o controle e
autorização para emissão da notal fiscal;
h) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
i) As consultas deverão ser feitos por profissionais
devidamente especializados na área contratada
(apresentar título de especialização do profissional
responsável pela execução das consultas e registro de
especialização junto ao CREMERS);
j) A CONTRATADA deverá prestar serviços dentro
de parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com
as especificações técnicas e diretrizes estabelecidas
pela administração da Secretaria Municipal da
Saúde;
k) Quanto as consultas deverão ser realizadas em até
30 dias a partir da assinatura do contrato;
l) No caso do paciente necessitar de retornos
sistemáticos para acompanhamento, esta condição
deverá ser solicitada e justificada por escrito,
contendo o CID da doença, receituário ou na própria
contrarreferência;
m) Não havendo a necessidade de retorno, deverá ser
preenchida a contrarreferência para o paciente
realizar o acompanhamento na Unidade Básica de
Saúde;
n) A CONTRATADA só deve solicitar exames
relacionados à patologia em questão;
o) Todas as solicitações decorrentes das consultas
(exames, medicação, laudos, etc...) deverão ser
carimbadas com serviço contratado SUS, cujo
carimbo e termo de compromisso de uso, que será
repassado ao vencedor do certame;
p) A medicação solicitada deverá ser pela DCB e
preferencialmente da Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME);
q) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal (REMUME), conforme cópia que será
repassado ao vencedor do certame.
VALOR: Até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias a partir de sua
assinatura, ou seja, de 17 de outubro de 2016 até 16
de novembro de 2016.
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
LR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 159/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda
ADITAMENTO: 03
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 43.813,90
(quarenta e três mil, oitocentos e treze reais e
noventa centavos), sendo R$ 30.669,18 (trinta mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)
referentes a material e R$ 13.144,72 (treze mil, cento
e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
referentes a mão de obra, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2016.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 207/2013
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica de diagnóstico por
imagem São Lucas Ltda
ADITAMENTO: 03
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, de 25 de outubro de 2016 até 24 de
outubro de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 10,67%. Desta forma, o
novo valor a ser pago será conforme tabela abaixo:

Ite
m

Descrição

1

SERVIÇO DE EXAME DE
ECODOPPLER ARTERIAL
DE MEMBROS
SERVIÇO DE EXAME DE
ECODOPPLER COLORIDO

2

Quantida
de
Consulta
s/ mês até -

Valor
unitári
o

Valor
Mensal
de Até

5

R$
222,26

R$
1.111,30

5

R$
221,02

R$
1.105,10
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VENOSO
(CÓD
02.05.01.004-4)

SUS
3

3

SERVIÇO DE EXAME DE
PUNÇÃO DE MAMA COM
AGULHA
FINA
OU
GROSSA (MAIS BIÓPSIA,
SE NECESSÁRIO) (CÓD
SUS 02.01.01.008-5)

3

4

SERVIÇO DE EXAME DE
PUNÇÃO DE PRÓSTATA
GUIADA POR ECOGRAFIA
(MAIS
BIÓPSIA,
SE
NECESSÁRIO) (CÓD SUS
02.05.02.011-9)

3

5

SERVIÇO DE EXAME DE
PUNÇÃO DE TIREÓIDE
COM
AGULHA
FINA
(COM
BIÓPSIA,
SE
NECESSÁRIO) (CÓD SUS
02.01.01.058-5)
SERVIÇO DE EXAME DE
ULTRASONO-GRAFIA DE
PRÓSTATA
(TRANSRETAL) (CÓD SUS
02.05.02.011-9)

2

6

R$
275,66

R$
826,98

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 010/2015

R$
309,17

R$
309,17

R$
69,16

R$
927,51

R$
927,51

R$
138,32

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda
ADITAMENTO: 013
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, referente ao
Objeto 01 – Rua Nossa Senhora dos Navegantes e ao
Objeto 02 – Rua Nova Prata, por mais 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 26 de outubro de 2016 até 25
de novembro de 2016, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

TOTAL

R$
5.036,72

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2016.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretário Municipal da Saúde
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 060/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITAMENTO: 08
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, para o OBJETO
01 – Capeamento Asfáltico na Rua Presidente
Getúlio Vargas, trecho a partir da Rua Elisa
Tramontina até a Rua Buarque de Macedo por mais
60 (sessenta) dias, ou seja, de 25 de outubro de 2016
a 24 de dezembro de 2016 e para o OBJETO 02 –
Recapeamento Asfáltico na Rua Buarque de Macedo,
trecho a partir da estrada José Chies até a Rua
Verealdo Ubaldo Baldasso, por mais 60 (sessenta)
dias, ou seja, de 18 de outubro de 2016 a 17 de
dezembro de 2016 na forma da justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2016.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

participar. Nada mais havendo a constar, encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.
T: Odete A. Bianchi | S: Fernanda Z. Tramontina
Rep. Secretaria M. de Assistência Social e Habitação
T: Marilda D. Baccon | S: Ana C. S. Loss
Rep. Secretaria M. de Educação
T: Viviane G. Ardanaz | S: Catiane Canal Dupont
Rep. da Secretaria Municipal da Saúde
T: Rafael T. Pedroni | S: Eduardo Pizzoli
Rep. da Secretaria M. de Esportes, Lazer e Juventude
T: Clediane Z. Rotava | S: Dinamara L. Tessaro
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
T: Regiane C. Casagrande | S: Luciano Baroni
Rep. das Instituições da Área da Segurança Pública
T: Marilene F. Borges | S: Nádia R. Baldasso
Rep. dos Sind. de Trabalhadores com Atuação no
Município
T: Neiva M. T. Zimmer | S: Rosa M. Spessatto
Rep. dos Sind. de Trabalhadores com Atuação no
Município
T: Salete Gasperin | S: Jaqueline Magagnin
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços(ACI)
T: Verônica B. Simões | S: Jandir Luíz Pedroni
Rep. da Emater/Ascar
Ata nº 04/2016 – COMUA

CONSELHOS MUNICIPAIS
Ata nº 08/2016 – COMDIM
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, reuniu-se o COMDIM, junto à Sala dos
Conselhos, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)
Programação do mês da mulher; 2) Assuntos gerais.
Dando início à reunião, a Presidente Viviane deu as
boas vindas aos presentes e apresentou as novas
integrantes do Conselho, representantes do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e da Secretaria de
Assistência Social. Viviane leu o decreto que
homologa o Regimento Interno e a portaria que
nomeou membros novos e renovou outros. Viviane
mencionou sobre o mês da mulher e explicou que já
temos que deixar a programação pronta. Viviane
contou o que foi realizado no ano passado, como a
caminhada e a exibição do filme O Silêncio de Lara.
Para março, as conselheiras acham interessante
marcar uma caminhada. A sugestão é o no primeiro
ou terceiro sábado do mês de março. As conselheiras
agendaram para o dia 18 de março. Verônica sugeriu
que cada uma se comprometa com uma amiga. Ficou
agendado para o dia 18, às 9 horas. Encaminharemos
ofício para Assistência Social informando sobre a
programação. Viviane questionou outras ações para o
mês da mulher. As conselheiras sugeriram convidar o
grupo de teatros da Escola Elisa Tramontina, com
entrada condicionada a alimentos ou produtos para a
mulher. O teatro seria direcionado à valorização da
mulher e a entrada ficou definida como um alimento
perecível ou material de higiene para mulher.
Também surgiu a ideia de realizar uma apresentação
com o cantor Joce Sampaio. As conselheiras
sugeriram realizar uma peça de 30 minutos e um
show de 30 minutos. O teatro ficou agendado para o
dia 23 de março, às 19h, no Cinema. Sobre o outubro
rosa, Viviane explicou que o COMDIM não
programou nada. Sandra vai verificar o horário da
caminhada da Liga, para ver se o Conselho pode

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, reuniu-se o COMUA, em reunião
extraordinária, junto a Sala dos Conselhos, para
deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Apresentação do
Código de Obras e esclarecimentos que se fizerem
necessários. Dando inicio à reunião, Rodrigo
Stradiotti explanou sobre o pedido de afastamento do
Sr. Moiano do cargo de Presidente e Conselheiros e
informou que o Conselheiro Germano Baldasso
assumiu como Presidente. Rodrigo mencionou que o
COMUA é um Conselho Consultivo e portanto não
poderá aprovar o Código de Obras, mas sim analisar.
Fábio saudou os presentes e explanou sobre o e-mail
recebido da APECON onde indicou algumas
sugestões.
Fábio
apresentou
o
Selo
de
Sustentabilidade que foi enviado pela APECON.
Fábio explanou que todas indicações da APECON
foram aceitas. Germano argumentou sobre o Art. 44
onde diz em primeira análise, será obrigatoriamente
apresentado o projeto arquitetônico em meio digital.
Lauro e Fábio explanaram sobre as alterações feitas
nas vagas das garagens. Rogério explanou que ainda
há duvidas, mas que tenhamos que colocar em prática
para confirmar. Rogério argumentou sobre a
habitação popular. Fábio explanou que as áreas uteis
das casas deverão ter no mínimo 49,00m². Rogério
argumentou sobre a habitação de interesse social ou
popular. Lauro explanou que uma edificação de
60,00m² por exemplo, também será enquadrada em
interesse social ou popular. Germano argumentou
sobre a sustentabilidade, a respeito das “Casas
Contêiner” e “Estabelecimentos Contêiner”. Lauro
explanou que provavelmente serão vetados, pois a
administração municipal visa o bem-estar e
comodidade da população, onde os critérios dos
contêineres não se enquadram. Lauro explanou que o
objetivo é deixar as casas mais acessíveis para
eventuais dificuldades. Rogério argumentou sobre o
uso dessas obras. Lauro explanou que o Código
abrange toda a construção, desde iluminação à
edificação. Lauro explanou que no momento que se
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muda a utilização desta área a obra toda terá de se
adaptar. Germano explanou sobre o grande tempo
que ficamos sem debater sobre o Código de Obras.
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata
que será assinada por todos os presentes.
T: Fernando X. da Silva | S: Vanessa Borsoi
Rep. do Poder Executivo Municipal
T: Wiliam I. Giacomelli | S: - Damires Scottá
Rep. Secretaria Municipal de Administração
T: Fábio Fiorotto | S: Janquiel Melere
Rep. Sec. M. Meio Ambiente e Planejamento Urbano
T: Clarisse F. Lagunaz | S: Ivo Moschetta
Rep. Sec. Assistência Social e Habitação
T: Aldo Parolin | S: Ivanise Gedoz
AUSENTE
Rep. Sec. Agricultura, Viação e Servições
T: Vilson Cichelero | S: Vitor A. Gedoz
Rep. Sindicato dos Trabalhadores Rurais
T: Estelamaris D. Dupont | S: - Rafael T. Pedroni
AUSENTE
Rep. Conselho M. de Desenvolvimento
T: Simoni Baldasso | S: Valdomiro Ferronato
AUSENTE
Rep. Associação Reconstruir
T: Rogério Migotto | S: Gerusa Guerra
Rep. Associação AEARV
T: Pedro Sipp | S: Sandra Saibel
Rep. Empresariado Local – Tramontina
T: Germano Baldasso | S: Fabiano Ferrari
Rep. da Ass. Comércio, Indústria e Serviços

Maria Raquel disse que teve facilidades com a área
da dança. Sobre as artes cênicas, Maria Raquel
trouxe uma reportagem do jornal com um grupo
antigo de teatro. Maria Raquel disse que não
encontrou nada sobre arte circense, mas vai realizar
mais pesquisas sobre o assunto. Delfino questionou
onde poderia encontrar material sobre a literatura
barbosense. Joice disse que a Proarte tem uma lista
de alguns autores, mas não está completa. Jéssica
sugeriu como fonte de pesquisa sobre a literatura, os
livros de atas da Paróquia. Na área da música, Dirceu
disse que conseguiu identificar alguns grupos e
bandas. Joice disse que a Proarte também tem um
material sobre as bandas. Os conselheiros discutiram
sobre alguns eventos que eram realizados no
Município, como o Rock da Estação. Jéssica
destacou que o papel do Conselho é conscientizar as
pessoas sobre a importância das manifestações
artísticas. Joice mencionou que na próxima reunião
serão apresentadas as metas por segmento. Jonas fez
a leitura do decreto que homologa o Regimento
Interno do CONCULT. Sobre a possibilidade da
elaboração de um concurso para criação da marca do
Conselho, Jonas informou que não obtivemos retorno
quanto à possibilidade jurídica. Este assunto será
discutido na próxima reunião. Joice mencionou
alguns eventos culturais realizados no mês de
setembro e elogiou a abertura da Semana Farroupilha
e também as apresentações da Orquestra de Carlos
Barbosa. Joice convidou os conselheiros para uma
programação a ser realizada na sexta-feira, pelo
grupo Amigos do Parque da Estação. Jonas
agradeceu a presença de todos. A próxima reunião
ficou agendada para o dia 11 de outubro. Nada mais
havendo a constar, encerro a presente ata que será
assinada por todos.
T: Joice Kinzel | S: Brenda Padovani
Rep. da Fundação de Cultura e Arte – PROARTE

T: Saulo Baú | S: Janaína C. B. Cignachi
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil

T: Sandra Regina Weiand | S: Ana Carolina Sbeghen
Loss
AUSENTE
Rep. da Secretaria Municipal de Educação

T: Maria C. Rojas Kaiser | S: Núbia M. B. Costa
Rep. do CREA – Conselho Reg. de Eng. e
Arquitetura

T: Jéssica Dalcin Andrioli | S: Idinéia Salvi
Rep. da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio
e Turismo

Ata nº 04/2016 - CONCULT

T: Daniel Augusto Schultz | S: Fabiano José Taufer
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil
e dezesseis, junto à Sala dos Conselhos, reuniu-se,
em reunião ordinária, o Conselho Municipal de
Cultura – CONCULT, para deliberar sobre a seguinte
pauta: 1) Abertura e verificação do número de
presentes com direito a voto; 2) Leitura e aprovação
da Ata da reunião anterior; 3) Discussão a respeito
dos levantamentos feitos até o momento
(dificuldades encontradas, dúvidas...); 5) Assuntos
gerais e encerramento; 6) Apresentação de Pauta para
a reunião subsequente. Dando início à reunião, o
presidente Jonas deu as boas vindas aos presentes e
verificou quais conselheiros estavam presentes. Jonas
realizou a leitura da Ata da reunião anterior. A Ata nº
03 foi aprovada por unanimidade. Sobre o segundo
assunto da pauta, Jonas questionou os conselheiros
sobre os levantamentos feitos até o momento. Jonas
mencionou que a sua principal dificuldade é sobre o
patrimônio histórico e pediu apoio aos conselheiros
sobre o tema. Leandro disse que está fazendo um
levantamento fotográfico com os membros da sua
comissão. Leandro está fazendo um levantamento
histórico da fotografia, com um pessoal que conhece
a história do Município. Delfino fez uma
consideração sobre os cemitérios do interior do
Município, que as comunidades deveriam preserválos melhor, pois são uma grande fonte de história.

T: Luisa Cousseau | S: Damires Scottá
Rep. da Secretaria da Administração
T: Maria Raquel Dalmás | S: Anna Letícia
Giacomelli
Rep. dos segmentos das Artes Cênicas, Artes
Circenses e Danças
T: Manoel Luis Costa de Castro | S: Adriana Santos
Angst
AUSENTE
Rep. dos segmentos de Artesanato e Artes Plásticas
T: Jonas Viccari | S: Lenita Lussani
Rep. dos segmentos de Tradição, Folclore e
Patrimônio Histórico
T: Leandro Facchini | S: Ricardo Perazzoli
Baldasso
Rep. do segmento das Artes Audiovisuais e
Fotografia
T: Delfino Baldasso | S: Teresa Maria Zan
Manfredini
Rep. do segmento da Literatura

T: Dirceu Andrioli | S: José Carlos Ribeiro
Rep. do segmento da Música
Ata nº 05/2016 – COMAD
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, reuniu-se, em reunião ordinária, o
Conselho Municipal Antidrogas – COMAD, para
deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Realização da
pauta para conversa com Prefeito eleito; 2)
Aprovação do questionário para coleta de dados; 3)
Pesquisa nas escolas; 4) Informações sobre conversa
com a Juíza (projetos, ações); 5) Assuntos Gerais.
Dando início à reunião, a Presidente Iria deu as boas
vindas aos presentes e repassou alguns recados aos
conselheiros, sobre a legislação do Conselho e do
Fundo. Iria disse que, junto com Margarida, vai
conversar com o pessoal da Secretaria da Fazenda,
para verificarmos a atual situação do Fundo e o que
precisa ser feito para reativá-lo. Sobre a pesquisa nas
escolas, Iria sugeriu fazer no ano que vem, com mais
calma e com a autorização dos pais inclusive. Os
conselheiros concordaram. Margarida destacou que
fazendo o questionário no ano que vem podemos
atingir mais alunos. Iria sugeriu a criação de um
grupo no WhatsApp para o COMAD, objetivando
melhorar a comunicação entre os conselheiros. O
Conselho aprovou a sugestão. Margarida contou aos
conselheiros como foi a reunião com a Promotora,
onde ela e Iria informaram sobre a reativação do
Conselho. Iria também mencionou a criação de um
logotipo/marca para o COMAD, através de um
concurso com alunos. Os conselheiros aprovaram a
sugestão e decidiram conversar com os diretores e
com o pessoal do Centro Educativo Crescer para
verificar a disponibilidade de participação. Tatiana
sugeriu que o Conselho visite as escolas. Os
conselheiros debateram algumas ações a serem
realizadas. Também surgiu a ideia da confecção de
camisetas para o Conselho e de crachás para
identificação. A camiseta será confeccionada no ano
que vem, após a criação do logotipo. Os crachás
serão feitos pela conselheira Fernanda. Sobre o
próximo assunto da pauta, a ideia de conversar com o
Prefeito eleito, para explicar o trabalho que vem
sendo realizado pelo Conselho, os conselheiros
optaram por convidar o Prefeito eleito para a próxima
reunião. Iria destacou que faz quatro meses que
reativamos o Conselho e ainda não sabemos como
são realizados os atendimentos na Secretaria da
Saúde. Os conselheiros debateram alguns assuntos
para a pauta da reunião com o Prefeito eleito. A
próxima reunião ficou marcada para o dia 10 de
novembro. Nada mais havendo a constar, encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.
T: Antonio C. S. Mendes Jr. | S: Fernanda Grolli
Rep. do Gabinete do Prefeito
T: Gabriele Mattanna | S: Viviane Ardanaz Gaspary
AUSENTE
Rep. da Sec. da Saúde
T: Adriana Basso Audibert | S: Tatiana Postal
Rep. da Sec. da Educação
T: Eduardo Z. Cappellari | S: Rafael T. Pedroni
Rep. da Sec. de Esportes, Lazer e Juventude
T: Margarida R. R. Capoani | S: Soraia Chesini
Rep. da Sec. de Assistência Social e Habitação
T: Neli I. T. Gedoz | S: Renato Cislaghi
Rep. do Conselho Tutelar
T: Regiane C. Casagrande | S: Enio F. Vignatti
Rep. das Entidades de Segurança Pública
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T: Camila Gulden | S: Damires Scottá
Rep. do Conselho da Juventude
T: Daniel Angheben | S: Iria Cichelero
Rep. da ACI
T: Joseane Longo | S: Thais C. Formetini
Rep. da Câmara Municipal de Vereadores

COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO
ATA Nº 18/2016
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, às dezesseis horas, na sala de Relações
Institucionais, no Centro Administrativo, reuniu-se a
Comissão de Último Ano de Mandato para dar
andamento aos trabalhos. Em prosseguimento aos
trabalhos, a Comissão reuniu-se para analisar todas
as respostas dos memorandos entregues até o
momento, sendo os memorandos nº 26, 27, 28, 30, 31
e 33 já foram entregues. Os memorandos 29 e 32 não
foram respondidos, porém estão dentro do prazo
concedido. A Secretaria de Educação, a Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo, e a Secretaria de
Meio Ambiente e Planejamento Urbano, informaram
que as chaves das secretarias ficarão sob guarda do
servidor efetivo da Secretaria. Foi definido que será
iniciado o relatório final desta Comissão. Ficou
convocado para o dia dezesete do mês de outubro de
dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala de
Relações Institucionais. Nada mais havendo a constar
encerro a presente ata às 17h25min, assinada por
mim, Fabrícia Roberta Taufer Moura e demais
membros da Comissão.
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