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Consulta Popular deve disponibilizar R$ 2,9 milhões
A confiança no recebimento
dos recursos da Consulta Popular
levou para dentro das comunidades
a definição sobre as prioridades de
investimento no Vale do Rio Pardo
e Região Centro-Serra. Neste ano, o
processo de construção da consulta
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9º Reunião Ordinária
Pedido de Providencias nº
1297/2018/Assunto: Doação de
móveis e eletrodomésticos. Autoria: Vereador Altair Severgnini
O vereador Enoir Muller da
bancada do PP, falou do projeto
de lei municipal nº 1768/2018,
baixado, destacou a compra da
ambulância para a secretaria de
saúde, falou da contratação do
novo médico, o qual foi promessa de campanha, demorou para
acontecer mas está ai, desejou
boa sorte ao mesmo e destaca
que será de grande importância
para a população de Gramado
Xavier. Destacou a emenda da
Senadora Ana Amélia Lemos e do
Deputado Federal Giovani Cherini
que vai somar em torno de R$ 250
mil. Falou também da aquisição
do veiculo para a secretaria de
Assistência Social, que teve um
repasse de valor da Câmara de
Vereadores e mais uma contrapartida do município.
O vereador Volmir Pedro
Groff da bancada do PT, pediu
patrolamento da estrada geral de
Linha Palmeira, que necessita de
reparos, destacou a emenda do
Deputado Estadual Marcon no
valor de R$100 mil. Agradeceu
a chegada do novo médico, e diz
que o mesmo está feliz por estar
em nosso município. Sobre a
aquisição do veículo para a secretaria da Assistência Social, teve
participação da câmara, as coisas
demoram as vezes, mas chegam

em beneficio de todos.
O vereador Paulo Roberto
Gasparotto da bancada do PMDB,
falou da demissão da professora
Maria Isabel, que ao mesmo
tempo se demite professor e se
manda projeto na câmara para
contratação de professor, falou
que havia professores fora da sala
de aula na escola do Pinhal Novo,
recebendo FG, mas que hoje não
recebe mais. Diz que foi até a
escola de Pinhal São Francisco,
agradeceu a recepção e o belo
trabalho desempenhado pela diretora, onde a mesma relatou que
existe falta de professores.
O vereador Ivonir Pedó da
bancada do PTB, falou que há
poucos dias se gerou na casa um
debate sobre o transporte escolar,
que foi falta de bom censo, hoje o
secretaria esta indo nas casas e
resolvendo o problema sozinho.
O vereador Altair Severgnini,
falou do seu pedido de providências, onde a comunidade de Linha
Palmeira, tinha pedido doação
dos móveis e eletrodomésticos
da escola que está desativada
na comunidade, versou sobre a
emenda do Deputado Marcelo
Moraes no valor de R$250 mil,
que vai ser feita a aquisição de
uma escavadeira hidráulica para
a secretaria de agricultura, em
relação a secretaria de educação,
disse que o secretário não tem
muita autonomia para contratar
e demitir, que precisa ter o aval
do prefeito.

na região passará pela realização
das assembleias municipais nas 23
localidades integrantes do Conselho Regional de Desenvolvimento
(Corede/VRP). Oo governo gaúcho
passou a pagar 100% dos valores
para as regiões.

Exportação de tabaco deve aumentar 10% em 2018

O Sindicato Interestadual da
Indústria do Tabaco (Sinditabaco)
prevê para este ano aumento de
10% nos embarques de tabaco
do Brasil para o exterior, depois
da estabilidade nas exportações
registrada em 2017. A projeção

toma como base os dados apontados pela pesquisa da PricewaterHouseCoopers, encomendada
pela entidade. A expectativa é
que as vendas ao mercado externo
cresçam de 10% a 15% em volume
e de 15% a 20% em dólares.

O vereador Gilson Andre
Camargo de Almeida da bancada
do PSD, versou sobre a vinda
do médico e da boa acolhida da
comunidade e que é um excelente
profissional, sobre o pedido de
providências feito pelo colega
Altair, diz que é uma preocupação
sua também, que cada comunidade que tenha sua escola fechada.
Falou da emenda do Deputado
Danrlei no valor de R$100 mil
que junto com a emenda do
Deputado Marcelo Moraes no
valor de 250 mil, sera adquirido
uma escavadeira hidráulica para
a secretaria da agricultura.
O vereador Altair Severgnini
da bancada do PTB, diz que era
contra o fechamento das escolas,
pois sabia que não existia lei para
o fechamento das mesmas, diz
que não tinha conhecimento
sobre o projeto do transporte
escolar.
O vereador e presidente da
casa Mauro Burlani da bancada
do PP, finalizou sobre o pedido de
providencias do colega Altair, falou
das aquisições da administração
nos últimos meses, em parceria
com as verbas dos deputados,
que ajudam no desenvolvimento
do município, frisou a vinda do
novo médico ao município.
Os vereadores deixaram os
pêsames a família Froza, pelo
falecimento do Senhor Pedro dos
Santos Froza, pai do atual viceprefeito, Jeferson dos Santos Froza, ocorrido no ultimo sábado.

MUNICÍPIO DE SINIMBU
Secretaria de Administração

EDITAL DE CONCURSO Nº 006/2018

SANDRA MARISA ROESCH BACKES, Prefeita Municipal de Sinimbu, através da Secretaria
de Administração, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital de Concurso
nº 009/2016, de 05/04/2016, prorrogado pelo Edital de Concurso nº 004/2018, de 02/04/2018,
CONVOCA para admissão, a candidata abaixo relacionada, aprovada no respectivo cargo:
ENFERMEIRO (40 HORAS)
3º - MARINA ELKANA THOME
Sinimbu, 27 de abril de 2018.
Sandra Marisa Roesch Backes – Prefeita Municipal.

MUNICÍPIO DE SINIMBU
Secretaria de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018

O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados que
a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2018, cujo objeto é a contratação de
empresa para execução de fechamento e cobertura de uma quadra poliesportiva na localidade
de Linha Branca, a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme
especificações técnicas, anexas ao edital, em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE nº
831796/2016/ME/CAIXA PROCESSO Nº 2621.1028749-61/2016, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DO ESPORTE, realizada em 26 de abril de 2018, às 09 horas foi considerada
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.
Sinimbu, 27 de abril de 2018.
Sandra Marisa Roesch Backes – Prefeita Municipal.

errata: Na sexta-feira passada, dia 20, divulgamos o Edital de
Concurso nº 005/2018 com a assinatura da presidente do Comdica,
Flávia Schaefer. O certo seria a assinatura da prefeita municipal,
Sandra Marisa Roesch Backes.

MUNICÍPIO DE SINIMBU
Secretaria de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018

O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa para execução de fechamento e cobertura de uma quadra
poliesportiva na localidade de Linha Branca, a serem executados em regime de empreitada
por preço global, conforme especificações técnicas, anexas ao edital, em atendimento ao
CONTRATO DE REPASSE nº 831796/2016/ME/CAIXA PROCESSO Nº 2621.1028749-61/2016,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. A data de abertura dos envelopes de
habilitação e propostas será no dia 14 DE MAIO DE 2018, às 09:00 horas. Cópias do Edital
contendo detalhes poderão ser obtidas no site: www.sinimbu.rs.gov.br. Maiores informações
pelo fone (51) 3708-1175.
Sinimbu, 26 de abril de 2018.
Sandra Marisa Roesch Backes – Prefeita Municipal.

