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Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Cidade Símbolo de Integração do Mercosul

Secretaria Municipal da Saúde

Sant’Ana do Livramento 01 de Fevereiro de 2017.

MEMO. 029/2017 – Gabinete do Secretário

à
Assessoria de Imprensa da
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
Assunto: Publicação Edital Prestação de Contas do Relatório 
de Gestão do ano de 2016.
      Prezado Senhor:
      Vimos por meio deste, solicitar que seja enviado para o 
Jornal A Platéia a Publicação do Seguinte Edital abaixo, pela 
Legislação Vigente deverá ser, na Edição do dia 06/02/2017.  
Solicitamos ainda que, o referido Edital, conste na Página da 
Prefeitura Municipal impreterivelmente na data de 03/02/2017.

Atenciosamente,

Sérgio Luis Aragón
Secretário Municipal de Saúde

________________________________________
Prefeitura Municipal de Sant’ana do Livramento/Secreta-
ria Municipal da Saúde  Rua Duque de Caxias,  nº 1634-0

CEP 97573-460 , Fone/Fax (55) 3968-1180 e-
-mail:saudelivramento@yahoo.com.br

Sant’Ana do Livramento-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, Prefeito Municipal 
de Sant’Ana do Livramento, no uso de suas atribuições le-
gais e em conformidade com a Legislação em vigor, con-
voca todas as Entidades e comunidade em geral para a 
Audiência Pública a realizar-se na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 10 de fevereiro de 2017, sexta-feira, às 
09 horas , onde será apresentada a Prestação de Contas, 
referente ao Relatório de Monitoramento em Gestão de 
Saúde - MGS do 3° Quadrimestre do Ano de 2016 e Rela-
tório Anual de Gestão em Saúde – RAG do ano de 2016 da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Sant’Ana do Livramento, 06 de Fevereiro de 2017.

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

Rural
rural@jornalaplateia.com

Uma prog r a mação d i-
ferenciada em âmbito de 
Sant’A na do Liv ramento 
está definida para os dias 6 
e 7 de fevereiro. É a primeira 
oficina para diagnóstico lo-
cal e carteira de projetos do 
Programa Rota do Cordeiro 
para a região da Fronteira 
Oeste, uma realização do 
Ministério da Integração 
Nacional, dentro das Rodas 
de Integ ração Naciona l, 
com apoio da Associação 
Brasileira de Criadores de 
Ovinos, Embrapa e Code-
vasf. O evento será realizado 
no parque de exposições 
Augusto Pereira de Carva-
lho, na avenida Saldanha 
da Gama, 1310 (Parque da 
Rural).

O projeto tem como ob-
jetivo apoiar a atividade de 
produção de cordeiros e to-
das as atividades que estão 
ligadas a esta cadeia produ-
tiva, como a frigorificação, 

distribuição e comércio; 
beneficiamento da carne; 
culinária e gastronomia.

Trabalho piloto já foi rea-
lizado no Nordeste. 

Entre os pontos cruciais 
estão modernizar a produ-
ção, visando à melhoria de 
renda para o produtor e ligar 
os elos da cadeia produtiva, 
benef icia ndo ta mbém o 
consumidor com produtos 
seguros, com melhor quali-
dade e oferta regular. 

Ao longo da consolidação 
do programa, as comuni-
dades participantes forma-
rão áreas de excelência na 
produção de carne ovina e 
caprina, que poderão ser 
v isitadas a par tir de um 
roteiro em sequência, onde 
se encontrarão produtos tí-
picos da região, preparados 
com essas carnes, a carne 
in natura embalada e con-
ser vada adequadamente, 
festivais gastronômicos e 

Livramento sediará oficinas 
do projeto Rota do Cordeiro
Promoção é do Ministério da 
Integração Nacional e ocorrerá nos 
dias 6  e 7 de fevereiro no município

Evento que foca sobre cordeiros será realizado no início da 
próxima semana na cidade (Foto:Divulgação)

turismo local.
A Rota do Cordeiro in-

teg ra o projeto Rotas de 
Integração Nacional, que 
constitui a estratégia de 
inclusão produtiva e de-
senvolvimento regional do 
Ministério da Integração 
Nacional. 

As rotas são redes de Ar-

ranjos Produtivos Locais 
(A PL) com o objetivo de 
promover o desenvolv i-
mento regional e a inclusão 
socioeconômica das regiões 
menos desenvolv idas do 
país, em consonância com 
as diretrizes da Política Na-
cional de Desenvolvimento 
Regional.

Mais recursos para compra de máquinas agrícolas
O Programa de Modernização da 

Frota de Tratores Agrícolas e Imple-
mentos Associados e Colheitadeiras 
(Moderfrota) poderá receber, até o 
fim da vigência do Plano Agrícola e 
Pecuário (PAP) 2016/2017, em 30 de 
junho deste ano, mais recursos adicio-
nais, segundo o secretário de Política 
Agrícola do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Neri Geller. 

O montante inicial destinado pelo 
Mapa ao Moderfrota foi de R$ 5 bi-
lhões. Como houve uma grande pro-
cura pelo programa, o governo federal 
liberou mais R$ 2,5 bilhões, totalizan-
do R$ 7,5 bi. 

A possibilidade de destinar mais 
recursos ao Moderfrota foi analisada 
pelo secretário de Política Agrícola 
durante reunião com representantes 
da Associação Brasileira da Indústria 

de Máquinas e Equipamentos (Abi-
maq) e da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). 

No encontro, Geller também deba-
teu com os dirigentes das duas entida-
des o PAP 2017/2018, que será lançado 
neste primeiro semestre. “Estamos 
recebendo sugestões do setor produ-
tivo para o próximo Plano Agrícola e 
Pecuário”, assinala.


