RELATÓRIO DE GESTÃO
Relatório dos primeiros 100 dias da Administração 2017/2020

ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Uma Gestão técnica e focada em administrar bem, enxugando os
gastos e fazendo mais, com menos. Com este novo olhar, a
Administração Municipal já colheu frutos expressivos nos primeiros
100 dias de governo. Veja os destaques:
- Proposta de Reestruturação Administra a, com a uniﬁcação e
readequação de competências das Secretarias, tornando-as mais
eﬁcientes: economia mensal de R$40.675,07, totalizando uma
economia de R$528.775,95 ao ano;
- Redução de 20% nos salários de todos os CCs, FGs e Gra
ações
recebidos no âmbito da Administração Municipal, exceto na
Educação, gerando uma economia de R$49.305,82 mensais,
R$640.975,66 anuais;
- Redução de 34% no número de estagiários remunerados: economia
de R$21.957,53 mensais, totalizando R$263.490,36 em 12 meses;
- Parceria com a ETEP: implantação de programa de incen o ao
estudante técnico, para cumprimento de Estágio Obrigatório, sem
remuneração;
- Corte do Plano Telefônico do Prefeito, Vice e Secretários,
desonerando o município em R$ 2.500,00 mensais, gerando uma
economia anual de R$30.000,00;
- Redução na concessão de diárias e horas extras, o que representa
uma es
a de economia anual de R$36.500,00;
- Rea ação do Site, com atualizaç
ação
em tempo real das Leis e Decretos Municipais;

- Criação de Página e Perﬁl nas redes sociais com a ﬁnalidade de
informar os cidadãos sobre os principais fatos que estão ocorrendo
no Município;
- Alteração no horário de expediente do Centro Administra o, das
8h às 16h, sem fechar ao meio dia, com expediente interno, das 8h
às 9h;
acional com os servidores, buscando a integração
-R
abalho e a valorização dos proﬁssionais;
das r
- Realização de cursos obje ando o aperfeiçoamento dos
onveniadas e de reconhecido saber
servidores, com en
técnico, preferencialmente dentro do Estado;
- Redução de despesas com manutenção da frota, com economia
mensal de R$ 14.310,58 mensais, R$171.726,96 ao ano;
a de
- Redução de despesas com abastecimento, com es
economia de R$2.536,72 mensais, R$30.440,64 em 12 meses;
- Material de expediente: economia de R$13.511,52 ao mês,
totalizando R$162.138,24 ao ano;
- Criação do Cadastro de Fornecedores e do link “Compras Diretas”
no Portal;
- Reuniões semanais de Gestão entre Prefeito, Secretários e
Procurador-Geral;
- Implementação e organização da AGENDA DO PREFEITO, com um
atendimento de qualidade à comunidade portonense. Nestes 100
dias, o Prefeito já efetuou 190 atendimentos.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Toda a gestão passa pela segurança da informação. E a economia
também acompanha o setor de TI. Nestes 100 dias, o Departamento
de Informá a inovou, criou sub-departamentos para agilizar os
processos, principalmente nos setores de saúde e educação.
Equipamentos que eram considerados descartáveis ou até lixo
eletrônico foram recuperados e voltaram à a a, gerando no primeiro
mês de governo uma economia direta de R$ 15.833,71 aquisições de
computadores, notebooks e impressoras. A reestruturação do CPD,
destaca a ´´Auditoria do Cabeamento Estruturado``, que qualiﬁcou e
assegurando a qualidade do tráfego de dados. Conhecendo o
ambiente e as necessidades do Centro Administra vo, o
Departamento de Informá a pode planejar suas ações. O novo
contrato de Internet e Telefonia, além de ampliar a velocidade em
150% do que já
ea
as 21 ins
ões de ensino, trará uma
economia anual de no mínimo R$ 46.800,00 ao cofres públicos.

FALA PREFEITO

´´Uma gestão técnica e eﬁciente só é possível com a
colaboração de proﬁssionais qualiﬁcados e dedicados. Nestes 100
dias, e o privilégio de trabalhar com servidores ´´acima da média``,
que se iden ﬁcaram com a proposta do governo, buscando
administrar a nossa cidade de forma consciente, e com uma visão
inovadora e empreendedora. Ao abrir as portas do Gabinete para
ouvir os cidadãos, empresários e representantes de diversas
en
pude conhecer as demandas e repassar aos Secretários as
idéias trazidas diretamente da comunidade que representamos.
Enﬁm, foram 100 dias de muito aprendizado, troca de experiências e
organização. Agora que temos o real conhecimento da situação,
podemos ´´arregaçar as mangas`` e transformar Portão em uma
cidade muito melhor para todos nós.``

SAÚDE

Posto de Saúde Central

Entender os processos, desburocra ar as ações e humanizar os
atendimentos foram os principais desaﬁos encontrados pela equipe de
Saúde. Para isso, muitas medidas foram tomadas, dentre elas:
- Organização de processos opera vos e ﬂuxogramas dos setores
(Marcação de Consultas e Exames, Posto Central, Farmácia, entre outros)
ar os serviços oferecidos à Comunidade;
aﬁm de
- Criação da Equipe de Planejamento Estratégico da Saúde Municipal;
- Padronização do atendimento dos serviços ofertados: reuniões técnicoadministra as com representantes de todos os setores;

- Contratação de mão de obra técnica, qualiﬁcando o atendimen
comunidade e proporcionando uma maior r
- Renovação e aprimoramento de Contratos e Convênios dos ser
Exames/Procedimentos e Consultas Especializadas;
- O mização na compra de medicamentos da Farmácia Po
buscando ajuste para suprir a demanda dos usuários;
- Projeto para mudança de local da Farmácia Popular buscando
o adequado para um melhor atendiment
aos usuários espaço
- Organização de Protocolos de Atendimento em Saúde
“Telesaúde” e proﬁssional médico para discussão de casos, contribuindo
dos serviços médicos;
assim para a qualidade e efe
- Manutenção e aprimoramento do Programa “Saúde na E
beneﬁciando a comunidade rural do Município com diﬁculdade
acesso aos serviços da Secretaria da Saúde;
- Renovação do convênio com o Hospital de Portão;
- Estudo, implementação e desenvolvimento de Programas, Campanhas
e Projetos relacionados à prevenção e cuidados da saúde
os, vacinação, academias populares de saúde,entre outr
ter
e Associaç
- Parceria com as Escolas da Rede Municipal, En
para palestras, divulgações, orientações e ações em Saúde;
- Obras de ampliação e construção das Unidades de Saúde(Cen
Especialidades, Rincão e Vila Rica - em andamento).

ASSISTÊNCIA SOCIAL
As ações administra as são completas quando o cuidado com o social é
bem feito. O serviço de Assistência Social, trabalhou muito nestes
primeiros 100 dias. A renovação de contratos com as Casas de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes foram fundamentais.
- Foram de regularizados os processos dos Aluguéis Sociais;
- 217 atendimentos individuais realizados;
- Reabertura do Banco Municipal de Agasalho com 170 novos usuários
cadastrados, distribuição de 1.903 peças de roupas e calçados, e
utensílios;
- Confecção de 486 Carteiras de Iden
- 25 enterros nos cemitérios municipais;
- Acompanhamentos de apenados em cumprimento da medida de
prestação de serviço à comunidade (junto ao Poder Judiciário);
- Nomeação de Assistente Social do quadro efe o para a Direção do
Setor, assumindo o gerenciamento das equipes e a organização da
a de Assistência Social.
P
- CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)
- Encaminhamentos de Prestação de Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) em situação de ameaça e
violação de direitos.
- Reformulação do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
e de
Cumprimento de Medida Socioeduca a de Liberdade Assis
Prestação de Serviços à Comunidade com a contração de um novo
proﬁssional para área.
- Implantação uma nova metodologia para adolescentes com medidas
socioeduca vas não mais prestem serviços dentro do CREAS,
acompanhando o adolescente e a família na prestação do serviço à
comunidade conforme orientações técnicas da PNAS.
- Restruturação e aumento no número de atendimentos e qualiﬁcação
dos serviços ofertados à comunidade.
- CRAS (Centro de Referência da Assistência Social)
- Ampliação no atendimento socio-assistencial de famílias, proteção
(PAIF);
social básica e bene
- Criação de grupos para execução de trabalhos para fortalecer o
indivíduo, através do apoio mútuo e aprendizagens de habilidades sociais
as proporcionando mudanças pessoais e familiares;
e
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- Apoio a 05 grupos de artesanatos variados (culinária, paniﬁc
gestantes e convivência, totalizando 146 atendimentos);
- Contratação de uma Assistente Social para aprimoramen
programas desenvolvidos e atendimento à comunidade.
- Projetos
- Oﬁcinas de Teatro e Capoeira para crianças e adolescentes nas
municipais, no contra turno escolar.
Eventuais, conforme critérios estabelecidos
- Concessão de Bene
em lei: Auxílio Cesta Básica, Funeral, Natalidade, Vale-foto,
Aluguel Social, BPC e Passe Livre para pessoas com deﬁciência.
- Cadastramento Único (CADÚNICO):
- Disponibilização à comunidade de inserção junto aos Programas
do Governo Federal (Bolsa Família, Tarifa Social Energia Elétrica,
da taxa de concurso público federal, Passe Livre para idosos e Minha
Minha Vida).
- Entre atendimentos, visitas domiciliares e encaminhame
1.565 pessoas foram atendidas. Atualmente, 1.238
bene
Bolsa-Família.
recebem o bene

AGRICULTURA
A Agricultura está reestruturando o Conselho Munic
Desenvolvimento Rural – CONDERU, com grande par cipa
comunidade rural do município, sendo eleita a nova diretoria;
- Recadastramento de Produtores Rurais, organizando as solicitaç
estavam pendentes na Secretaria: 70 inscrições;
- Envio para a Receita Estadual de mais de 4,5 mil notas ﬁsc
produtores do exercício de 2016, movimentando aproximadamen
valor de R$ 9.500.000,00;
- Disponibilização para os produtores locais de 17 imple
agrícolas, para ajudar e facilitar o trabalho no campo;
- Serviços de retro escavadeira e serviços de trator, que somam mais de
300 horas trabalhadas nestes 100 dias;
o comércio, es
- Realização da 17ª Feira do Peixe, es
de venda de mais de 03 toneladas de peixe fresco, além cong
artesanatos, chocolates, ﬂores, plantas medicinais e temperos.

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Conhecer para educar. Esta é a metodologia adotada para cuidar da
Educação, Cultura e Desporto da nossa cidade. A reestruturação dos
setores veio para atender às necessidades de melhorias, primando por
um ensino de qualidade e pela excelência no atendimento da
comunidade. Veja o que está sendo feito, e o que já realizamos nestes
100 dias:
Ações desenvolvidas:
- Chamamento de novos professores concursados;
- Ampliação do atendimento educacional especializado, com instalação
de uma “Sala de Recursos” na Escola Gonçalves Dias e mais 20 horas na
Escola Antônio José de Fraga;
- Criação de 07 (sete) novas turmas de ensino fundamental;
- Abertura do ano le o com palestr
acional c
- Parceria com Projeto de Extensão na Feevale, com formações técnicas
para qualiﬁcar nossos professores;
- Criação do Projeto de Iniciação à R
a Educacional, que atenderá
no segundo semestre 02 turmas de 15 alunos;
- Ampliação e acompanhamento do Programa ´´A União Faz a Vida`` e
ão do Fórum;
- Formação em Organização de Feira de Ciências em parceria com a
Fundação Liberato;
- Formação Pedagógica das Escolas de Educação Infan
ta Cruz
do Sul;
ão da Secretaria e dos professores das salas de recursos na
-P
oﬁcina promovida pela Mercur;
- Visita dos Orientadores da Secretaria na Escola Especializada Keli Meise
Machado (Escola para Surdos);

- Busca de novas parcerias com CRAS, CREAS, CAPS, Conselho Tutelar,
IFSUL (Novo Hamburgo), Fundação Liberato – Mostratec Júnior;
- Programa MenteInovadora – ampliação do atendimento para mais
uma escola (agora 03 possuem o Programa);
- Projeto ´´Ler... Literatura e Ciência`` – Grupo Editorial Sinos, Faccat e
ão de 16 escolas;
Unisinos c
- Ampliação do atendimento psicológico nas Escolas;
- Criação do Departamento de Informá a exclusivo da SEME,
melhorando o atendimento de informá a para as escolas;
- Qualiﬁcação da merenda escolar com cardápio elaborado pela
Nutricionista;
- Projeto ´´Cole o Educador Ambiental de Portão``.
DEPARTAMENTO CULTURAL
- Colaboração para a organização do evento “ACORDA PARA A VIDA”,
em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer;
ão na
- Organização do Baile Municipal de Carnav
organização do Baile Municipal da Terceira Idade, promovido pela
Primeira Dama;
- Organização da Páscoa em Portão, com diversos eventos culturais e
de integração com a comunidade, e organização do evento “MATEADA
DE PORTÃO”;
ão atuante no evento “ENCONTRO DE FUSCAS DE
-P
PORTÃO”;
- Início da preparação, através de reuniões, para os eventos: Escolha
das Soberanas da Volksfest,Kerb e Re-Kerb de Portão, Domingo na
Praça, Semana Cultural, Aniversário da Biblioteca Pública 9 de
Outubro; Teatro nas Escolas, Campeonato Municipal de Tiro de Laço,
Feira do Livro, Feira de Ciências, Fes al de Coros, XVII Volksfest e
Gincana Municipal de Portão;
- Capacitação da equipe da Biblioteca Pública Municipal através da
Associação Riograndense de Bibliotecários, inicio dos reparos dos
itens, em suporte papel, e do acervo da Biblioteca Pública.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
- Ampliação da abrangência dos Grupos de PATI (Projeto Amigos da
Terceira Idade) em diversos bairros da cidade;
- Programação de jogos para a PATI pela equipe de Desporto;
- Inclusão social através da Escolinha de futebol, do Projeto ESPORTE É
VIDA, e Escola feminina de futsal;
- Abertura de inscrições para Escolinha de vôlei;
- Rea ação das Academias de Saúde, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde.

FAZENDA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
A Secretaria da Fazenda está trabalhando para melhorar o
ando processos.
atendimento ao contribuinte, padronizando e
Além disso, as melhorias no setor garan ão um controle maior,
para que a arrecadação reverta em melhorias para a cidade. Entre as
ações neste início de Administração, detacam-se:
- Uniﬁcação dos setores de Tributos (IPTU e ISS) sob uma única Cheﬁa;
- Início da reorganização de processos para desburocra ar, reduzir
custos e tempo;
- Início do processo de implementação do Protesto de dívidas de tributos
municipais;
ação plena dos
- Agenda de treinamento dos funcionários para
recursos tecnológicos.
A preocupação com a geração de emprego e renda também ﬁca
evidente. A Secretaria de Indústria e Comércio já visitou neste período 17
empresas, analizando propostas de incen vo para a atrair novos
empregadores.
Para melhorar e agilizar ainda mais, a Administração Municipal
o da Prefeitura, trazendo a Secretaria de Indústria,
está mudando o
Comércio e Meio Ambiente para o Centro Administra o Arthur Pedro

Müller. Os processos serão agilizados, facilitando o acesso a informação.
A contratação de uma nova Engenheira Química foi
providenciada para acelerar a emissão das Licenças de Operação (LO) no
setor de Meio Ambiente.
Projetos desenvolvidos:
- Cole o Educador Ambiental: Composto por professores, comunidade
ões que reúnem-se mensalmente para Formação Con
e ins
saídas de campo e aprendizagens com o obje o de tornar as escolas
espaços sustentáveis;
- Comitesinos: Meio Ambiente, EMATER e Agricultura para renovar
acordo de cooperação do Projeto Verdesinos no município de Portão.
- Projeto Dourado do Comitesinos, Educação Ambiental e Emef Visconde
de Mauá para monitoramento das águas da Bacia do Rio dos Sinos;
- SOS Mata Atlân a.
Licenças Expedidas nestes 100 dias:
02 - Licenças Ambientais - LP (08 em 2016)
04 - Licenças Ambientais - LI (07 em 2016)
23 - Licenças Ambientais - LO (27 em 2016)
02 - Licenças Ambientais - LU (05 em 2016)
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ͲsŝƐƚŽƌŝĂƉĂƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞŽďƌĂƐ͘
^dKZW>E:DEdKhZEKDEjDZK^͗
ϲϱWƌŽũĞƚŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐ;ĂƉƌŽǀĂĕĆŽͬƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽͿ͖
ϭϬϬWƌŽũĞƚŽƐĚĞŽŶĞĂŵĞŶƚŽĞsŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͖
ϱϮĞƌƟĚƁĞƐEĂƌƌĂƟǀĂƐͬ/ŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐͬ>ŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͖
ϰϱĂƌƚĂƐĚĞ,ĂďŝƚĞͲƐĞ͖
ϭϮůǀĂƌĄƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͖
ϬϲĞƌƟĚƁĞƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͖
^Zs/K^Z>/K^W>K^dKZKZ^͗
ϳϯ^ĞƌǀŝĕŽƐŶŽƐŶĐĂŶĂŵĞŶƚŽƐ͖
ϭϭϭ^ĞƌǀŝĕŽƐŶĂƐƐƚƌĂĚĂƐ͖
ϲϴϭ^ĞƌǀŝĕŽƐŶĂ/ůƵŵŝŶĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͖
Ϯϯ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞůŝŵƉĞǌĂĞŵďŽĐĂƐͲĚĞͲůŽďŽ͖
ϭϬϯDĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞĚŝĂŝƐ͖
ϯϵ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƉŽĚĂƐ͖
ϮϰϬZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƵůŚŽƐͬ'ĂůŚŽƐ͖
Ϯϭϭ͘ϯϴϰ͕ϬϬŵϸZŽĕĂĚĂƐĞŵƉĂƐƐĞŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ;dĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽͿ͖
ϰϵϱŵĚĞĐĂŶŽƐĚĞƐĞŶƚƵƉŝĚŽƐĐŽŵ,ŝĚƌŽũĂƚŽ;dĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽͿ͘
ϱϵŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐĞŵĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͖
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ϵϳ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƌŽĕĂĚĂƐ;WŽŶƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗ƌĞĐŚĞƐ͕WŽƐƚŽƐĚĞ
^ĂƷĚĞ͕WƌĂĕĂƐ͕ǀĞŶŝĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĞĐĂŶƚĞŝƌŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐͿ

&$37$d®2'(5(&85626
ƵƐĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐũƵŶƚŽĂŽƐŐŽǀĞƌŶŽƐĞƐƚĂĚƵĂůĞĨĞĚĞƌĂů͕ĠĚĞŐƌĂŶĚĞ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽŵƵŶŝĐşƉŝŽ͘EĞƐƚĞϭϬϬĚŝĂƐ͕
ƌĞůĂƚĂŵŽƐ͗
ͲDĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐŽďƌĂƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĐŽŵĐůĄƵƐƵůĂƐƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂƐ͕ƋƵĞƚƌĂǀĂǀĂŵŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͖
ͲƵǆşůŝŽŶŽƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĂƐĨĄůƟĐĂŶĂƐ
ƌƵĂƐĚŽĂŝƌƌŽ^ĂŶŝƌŽ͖
ͲŽŶƚĂƚŽĐŽŵĂĂŝǆĂƉĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞĚŽŝƐƉƌŽũĞƚŽƐƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵ
ƉĂƌĂůŝƐĂĚŽƐ͗WŝƐƚĂĚĞ^ƚƌĞĞƚĞWŝƐƚĂĚĞŝĐŝĐƌŽƐƐ͖
ͲĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐũƵŶƚŽĂWƌŽŐƌĂŵĂƐ&ĞĚĞƌĂŝƐĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐǀŽůƵŶƚĄƌŝĂƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐăŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĂŽdƵƌŝƐŵŽ͖
ͲƵǆşůŝŽŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞWůĂŶŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂŽŽŶƐĞůŚŽ
ƐƚĂĚƵĂůĚĂƌŝĂŶĕĂĞĚŽĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ;/ͿƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽăƌŝĂŶĕĂĞĂŽĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͖
ͲŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽũƵŶƚŽĐŽŵŽ'ĂďŝŶĞƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐ͕ĚĞƉƌŽũĞƚŽƐ
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞŵĞŶĚĂƐWĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞůĞƐsĞşĐƵůŽƉĂƌĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĂƐƚƌĂDſǀĞů͕WſƌƟĐŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕WƌŽũĞƚŽƐĚĞ
ƌĞŶĂŐĞŵ͕ƐĨĂůƚŽ͕ƋƵĂĚƌĂƐĐŽďĞƌƚĂƐƉĂƌĂĞƐĐŽůĂƐ͕ŵďƵůąŶĐŝĂƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂ^ĂƷĚĞ͖
Ͳ:ƵŶƚŽĂŽ'ĂďŝŶĞƚĞ͕ďƵƐĐŽƵͲƐĞĂĞŵĞŶĚĂƋƵĞǀŝĂďŝůŝǌĂƌĄĂ
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞąŵĞƌĂƐĚĞsşĚĞŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͗ZΨϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖
ͲĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞWůĂŶŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽ
ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽZƵƌĂů;^ZͿŐĂƌĂŶƟŶĚŽZΨϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞŵ
ŝŶƐƵŵŽƐĞZΨϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞŵŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͖
ͲƵǆşůŝŽŶĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞƌĞĂƟǀĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ;DͿĞŽŶƐĞůŚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
;KDhͿƉĂƌĂƌĞƉĂƐƐĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐĞĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͖
ͲZĞƚŽŵĂĚŽŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽWŽƐƚŽĚĞ^ĂƷĚĞsŝůĂZŝĐĂ͖
ͲƚƌĂǀĠƐĚŽ'ĂďŝŶĞƚĞ͕WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĂŝǆĂŐĂƌĂŶƟƵͲƐĞĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞZΨϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌŽƉƌŽďůĞŵĂŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞ
ĂůĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĨƌĞŶƚĞăĂŝǆĂĐŽŶƀŵŝĐĂ&ĞĚĞƌĂůŶĂǀ͘WĄƚƌŝĂ͘
ͲƵǆşůŝŽŶŽWƌŽũĞƚŽƉĂƌĂŽƐǲǲYƵŝůŽŵďŽůĂƐǭǭͲ/ŶƐƵŵŽƐŐƌşĐŽůĂƐͲ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽZƵƌĂů͕WĞƐĐĂĞŽŽƉĞƌĂƟǀŝƐŵŽ
;^ZͿŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖
ͲEŽƚĂ&ŝƐĐĂů'ĂƷĐŚĂ͗WƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŽŶƚĂƐĚŽƐƌĞƉĂƐƐĞƐĚĞZΨ
ϭϭ͘ϰϱϰ͕ϬϬ;^ĠƌŝĞϰϲͿ͕ZΨϭϭ͘ϵϰϵ͕ϬϬ;^ĠƌŝĞϰϴͿĞZΨϵ͘ϴϯϰ͕ϬϬ;^ĠƌŝĞ
ϱϬͿƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐŽŵƉƌĂƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽƐ
WŽƐƚŽƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĞWŽƌƚĆŽ͖
ͲWĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵŽ,ŽƐƉŝƚĂů;&h,^WͿƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞWůĂŶŽĚĞ
dƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƵŵƉĂƌĞůŚŽĚĞZĂŝŽyEŽŶŽĞƵŵĂ
>ĂǀĂĚŽƌĂ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĚĞϱϬŬŐƐŽŵĂŶĚŽ͕ŶŽƚŽƚĂů͕Ƶŵ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞZΨϭϱϵ͘ϱϴϱ͕ϯϲ
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