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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANT’ANA DO LIVRAMENTO
   Conselho Municipal de Meio 

Ambiente - CMMA

EDITAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE                                                                                     

Biênio 2017/2019

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sant’Ana do Li-
vramento no uso de suas atribuições legais em atendimento ao 
Art. 3° da Lei Municipal n° 6709/2014 e considerando o conti-
do no seu Regimento Interno, através de sua presidente Maira 
Araujo, convoca as instituições municipais interessadas em 
compor este Conselho  para a reunião pública a ser realizada 
no dia 07/03/2017, às 8h e 30min, na sede da Acil – Associação 
Comercial e Industrial de Livramento à Av. Tamandaré n° 2101, 
5° andar

As Entidades interessadas deverão enviar ofício,  assinado 
pelo representante legal da instituição, à Presidente do Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente com manifesto de seu interes-
se  indicando o seu representante e suplente.

§ 3° -
I. Terão preferência àquelas instituições que já tenham com-

posto o CMMA Sant’Ana do Livramento em outras gestões, 
desde que tenham obtido frequência nas reuniões ordinárias 
igual ou superior a 60%(sessenta por cento)

II. Serão levados e consideração a data e horário de recebi-
mento das manifestações oficiais de interesse em compor este 
Conselho, onde os primeiros a se manifestarem terão prefe-
rência sobre os demais, sendo precedidos apenas por aqueles 
que se encaixem nos requesitos expressos no inciso I deste 
parágrafo.

Maiores informações constam no site:

 https://sites.google.com/site/cmalivramento/home/edital-de-
-renovacao-do-conselho-2017-2019

Geral
Matias Moura - redacao@jornalaplateia.com

Secretário de Saúde apresenta 
balanço na Câmara de Vereadores 
A comissão de saúde da Câmara recebeu na 
manhã desta sexta (10) a visita do secretário 
Sérgio Aragon, que apresentou um balanço 
do 3º quadrimestre de 2016. Segundo dados, 
a situação da pasta é bastante crítica

A comissão de saúde da Câ-
mara Municipal de Vereado-
res esteve reunida na manhã 
desta sexta-feira (10) com o 
secretário municipal de Saúde, 
Sérgio Aragon, que divulgou 
um balanço das atividades da 
pasta bem como um relatório 
referente ao III quadrimestre 
de 2016. Na oportunidade, 
o secretário esteve expondo 
os pontos mais críticos da 
Secretaria, como o atraso de 
pagamento de fornecedores, o 
sucateamento da frota, a para-
lisação de serviços essenciais, 
além de gastos desnecessários 
com mais de um acompanhan-
te por paciente na questão das 
viagens. Durante sua fala o 
secretário também apresentou 
um panorama de sua Secreta-
ria e disse que o desafio é bas-
tante grande para pode manter 
os serviços em funcionamento. 
A questão das UBS também foi 
destaque no encontro, além 
das equipes de estratégia de 
saúde familiar. O relatório foi 
apresentado pelo secretário 
e sua equipe e, em seguida, 
o presidente da comissão de 
saúde, Danúbio Barcelos, abriu 
a rodada de perguntas para os 
demais vereadores que tiraram 
as suas dúvidas quanto às ques-
tões da saúde no município.

O secretário ainda disse que 
esteve cumprindo uma agenda 
positiva em Porto Alegre na 
Secretaria Estadual de Saúde, 
onde encaminhou diversas 
demandas de Sant’Ana do Li-
vramento. “Estive numa reu-
nião em Porto Alegre cobrando 
algumas questões do que está 
nos atrasando, que pelo menos 
se eles forem atrasar o paga-
mento que nos avisem para que 
a gente possa ter outra posição 
ou buscar outras alternativas 
para não deixar as pessoas 
desatendidas” .   

Aragon também comentou, 
em entrevista, sobre a questão 
da falta de medicamentos no 
PAM. O secretário confirmou 
que realmente existem alguns 
tipos de remédios que estão 
faltando justamente pela falta 
de repasses. “Algumas recla-
mações têm razão mesmo, 
nós recebemos infelizmente a 
Secretaria com dívidas de for-
necedores que desde outubro 
e novembro não eram pagos e 
o que é mais complicado é que 
eram fornecedores de medica-
mentos, não só medicamentos, 
mas faltavam coisas básicas 
como a famosa água sanitária 
utilizada para a higienização 
dos postos, por falta de pa-
gamentos dos fornecedores 
desde o ano passado. E nós 

Denúncia 
de falta de 

colocamos em dia, ontem 
e hoje já chegaram mais de 
70 volumes lá na farmácia 
de medicamentos e, óbvio, 
como não pagavam os labo-
ratórios eles não entregavam 
desde o ano passado. Então, 
já estão chegando os medi-
camentos”, disse.

O secretário ainda falou 
que a população pode ficar 
tranquila porque o medica-
mento insulina, que é uma 
responsabilidade do Governo 
do Estado, na última remessa 
não veio, mas a Secretaria já 
está providenciando. “Es-
tamos providenciando esse 
medicamento tão necessário 
para a população, não é uma 
responsabilidade nossa, e 
sim do Governo do Estado, 
mas a gente acaba se respon-
sabilizando pela entrega e 
temos que intervir para que 

não venha falta na farmácia” 
destacou.

Segundo o secretário o for-
necimento dos medicamen-
tos deverá ser normalizado 
em breve, e tudo que estiver 
no alcance será feito. “Nós 
vamos tentar sensibilizar 
estes fornecedores, dizendo 
que é um novo governo e nós 
temos outra postura e o que a 
gente compra, paga. Grande 
parte dos medicamentos que 
não estavam sendo entregues 
desde outubro e novembro, 
começaram a ser entregues 
nesta semana, me comentou 
a farmacêutica. Em torno de 
70 volumes e o pessoal da 
farmácia está abrindo para 
ver quais os medicamentos 
que chegaram e estes que 
estavam em falta em breve es-
tarão sendo disponibilizados 
para a comunidade”.    

medicamentos 
no PAM 

Bastidores
Edis Elgarte
ediselgarte@jornalaplateia.com         
WhatsApp (55) 84296522

Greve

Aproximação Recursos

Estreia

Liderança compartilhada

Faltou tempo
Trabalhadores da San-

ta Casa decidiram man-
ter a greve até a próxima 
seg unda, quando deverá 
acontecer o pagamento do 
saldo de novembro. Caso 
se confirme o pagamento, 
uma nova assembleia deve 
avaliar o fim da paralisação.

Mesmo sem dinhei-
ro para grandes even-
t o s  o u  m e s m o  p a r a 
patrocinar produções 
artístico-culturais de 
maior v ulto, a equipe 
coordenada pelo secre-
tário A irton Costa na 
pasta da Cultura está 
conseguindo um status 
muito importante: tor-
na-se um aglutinador 
dos atores do universo 
cultural na fronteira. 
A r t ista s, pensadores 
e ativistas de diferen-
tes áreas culturais se 
sentem acolhidos nos 
contatos com essa Se-
cretaria.

Senadora Ana Amélia Lemos 
divulgou relação de emendas 
ao Orçamento da União para 
a Fronteira:

SEGUR ANÇA PÚBLICA
Uruguaiana - R$ 350 mil
São Borja - R$ 350 mil
Santiago - R$ 350 mil
Santa Maria - R$ 350 mil
SAÚDE
Alegrete - R$ 250 mil
Uruguaiana - R$ 200 mil
Itaqui - R$ 200 mil
Bagé - R$ 250 mil
Rosário do Sul - R$ 150 mil
Livramento - R$ 200 mil
AGRICULTUR A
Dom Pedrito - R$ 250 mil
Livramento - R$ 50 mil
Encruzilhada - R$ 150 mil

O militar reformado Elso Alvienes, 2º suplente de vereador 
pelo PDT, deve fazer sua estreia no Plenário da Câmara de 
Vereadores na próxima segunda-feira. O vereador Enrique 
“Neneco” Civeira estará se licenciando do cargo para dar 
oportunidade ao colega de assumir a vereança.

O vereador Dagber to Reis, que nos últimos três anos 
foi líder do Governo petista na Câmara de Vereadores, 
foi escolh ido pa ra lidera r a ba ncada do Pa r tido dos 
Traba lhadores neste pr imeiro a no da nova Leg isla-
t u ra . A escolha foi acordada em reu n ião da ba ncada . 
Os petistas estabelecera m u m rod ízio na f u nção: em 
2018, a lidera nça caberá ao vereador Itacir Soa res, no 
ano seg uinte ao vereador Leandro Fer reira e em 2020 
ao vereador Aqu iles P ires.

Por pouco o hospital não fez 
ontem mesmo o pagamento 
do salário atrasado: o admi-
nistrador da Santa Casa, Wai-
ner Machado, explicou aos 
representantes do Sindicato 
que não houve tempo para 
o repasse do dinheiro pela 
Secretaria da Fazenda.


