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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PALÁCIO MOYSÉS VIANNA

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Serviços de Pessoal.

DECRETO Nº 284 DE 16 DE AGOSTO DE 2017.
Torna sem efeito os Decretos de Nomeação do Concurso Publico nº 01/2015, por não tomarem 
posse no prazo legal.-
 O Prefeito Municipal de Sant’Ana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com o artigo 14, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 2.620, de 27/04/1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE tornar sem efeito os Decretos de nomeação do Concurso Público nº 01/2015, que 
nomeou na ordem de classificação para os cargos do Quadro de cargos de provimento efetivo a 
seguir especificados, por terem assinado termo de desistência de nomeação:

Sant’Ana do Livramento,  16  de  agosto   de    2017.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES

Prefeito Municipal
FERNANDO GONÇALVES LINHARES

Secretário Municipal de Administração
MMP.

Decreto nº Classificação Cargo Nome

263/2017 202º lugar (6º lugar cota Afro) Escriturário GISELI FERREIRA MARTINS

266/2017 33º lugar Escriturário TAIZE DOTTO CREMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Cidade Símbolo de Integração Brasileira
com os países do MERCOSUL

Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
  Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº. 7.216, DE 17 DE AGOSTO DE 2017. 
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 380.000,00 - SMAPA”.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMEN-
TO.,
FAÇO  saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 
que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Fe-
deral 4.320/1964, a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta 
mil reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017, na LDO – Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2017, no programa “0145 – Agricultura 
Familiar”, na ação “3681 – Unidade de Beneficiamento de Vegetais”, com os elementos abaixo 
relacionados, para aplicação junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, como segue:
Suplementação:

(*) Recurso 1072 – Conv. Incra – Unidade de Beneficiamento de Vegetais – Cozinha Multiuso – 
Vinculado Federal
Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Especial do artigo anterior, a assinatura do Convênio 
nº 77812/2012 firmado com o repasse efetuado da primeira parcela no valor de R$ 275.000,00 
(duzentos e setenta e cinco mil reais) conforme extrato em anexo e a previsão da segunda par-
cela, conforme cláusula oitava do referido convênio, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais), e a devolução do saldo da aplicação financeira no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil 
reais) da conta corrente nº 006.00000042-0 da Caixa Econômica Federal, e a redução da se-
guinte dotação orçamentária:
Redução:

(*) Recurso 1011 – Programa Troca Troca – Agricultura Familiar – SMAPA
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sant’Ana do Livramento, 17 de agosto de 2017.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES

Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:

FERNANDO GONÇALVES LINHARES                             
Secretário Municipal de Administração

DOTAÇÃO ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR Cód.

Red.  RECURSO

07.01.04.122.0145.4209 3.33.50.41 Contribuições 15.000,00 717-0 1011*

DOTAÇÃO ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR RECURSO

07.01.20.604.0145.3681 3.33.90.30 Material de 
Consumo

75.000,00 1072*

07.01.20.604.0145.3681 3.44.90.51 Obras e Ins-
talações

275.000,00 1072*

07.01.20.604.0145.3681 3.44.20.93 Indenizações 
e Restituições

30.000,00 1072*

T o t a l …. 380.000,00

Duda Pinto
de leve
dudapinto@terra.com.br

GAUCHADA

BARCELONA
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Pelo que vejo nas notícias teremos o tradicional desfile far-
roupilha em nossa fronteira. As autoridades devem repensar 
a medida que proíbe o trânsito de cavalos na zona central. 
Vamos fazer uma grande Semana Farroupilha com muito 
glamour e demonstração de amor à nossa terra e às nossas 
tradições. É mais fácil proibir, mais cômodo e não dá trabalho 
para ninguém. Acredito que o mais importante para uma 
cidade que se diz turística é impor regras, disciplinar e dar 
publicidade nos meios de comunicação do que pode e o que 
não pode. Os que amam a tradição e a cultuam vão cumprir, 
os que descumprirem devem ser punidos exemplarmente. 
Com todo o respeito...

Muito triste este atentado em Barcelona ocorrido ontem. 
A intolerância racial, religiosa e política é um grande mal 
desse nosso mundo atual.  E não precisamos ir muito longe 
para constatar isso.... A estupidez humana não tem limites...

O considerado Mário Gomes será o responsável pelo chur-
rasco na festa de despedida do professor Avelar Fortunato 
que está deixando a nossa fronteira.

Este governo Temer realmente é uma brincadeira, con-
seguiu os maiores e históricos índices de desaprovação da 
população. Quer retirar direito dos trabalhadores que vão se 
aposentar depois de morto, ou seja a grande maioria dos tra-
balhadores não irão se aposentar trabalhando uma vida toda, 
para sustentar a classe política. Tirou 40% do orçamento das 
Forças Armadas, distribuiu grana para aumentar as emendas 
parlamentares principalmente para os deputados e senado-
res que o apoiam. Mandou dar propina para seus aliados.

Amanhã vem a chuva e no domingo chega o frio. Agora 
vocês entendem porque somos a capital das farmácias...

O bispo Dom Gilio Felicio juntamente com o Padre Roberto 
Carlos Barbosa e o Seminarista Salvador na benção do novo 
altar da igreja nossa senhora do Rosário no final da tarde de 
ontem durante a Santa Missa

Neste sábado, 19 de agosto, 
acontece a 12ª edição do Dia do 
Bom Negócio. O tradicional 
evento, uma realização da 
Progen Inseminação Artifi-
cial em parceria com a Alta 
Genetics, tem como objetivo 
a apresentação dos melhores 
touros reprodutores das raças 
britânicas Angus, Brangus, 
Braford e Hereford.

A palestra “Nutrição de 
Vacas de Corte: Impactos na 
reprodução e na qualidade do 
terneiro produzido”, de Pedro 
Veiga, gerente global de Tec-
nologia de Bovinos de Corte 
da Cargill, abrirá o evento que 
espera cerca de 700 pessoas, 
entre produtores rurais, téc-
nicos e demais interessados, 
de diversos estados do Brasil.

O momento mais esperado 
do dia é o Desfile de Reprodu-
tores. Serão 30 touros, com 
destaque para os que possuem 
selo Concept Plus – programa 
exclusivo de fertilidade de 
sêmen, que identifica animais 
que possuem taxas de concep-
ção acima da média.

Esta edição conta com sete 
reprodutores estreantes no 
desfile. Estão entre os mais 
prestigiados: Na raça Braford, 
o Capataz, líder do sumário da 
Conexão Delta G; No Angus, o 
Colosso, Campeão Nacional 
de 2016, e o Retruco, campeão 
da Expointer de 2015 e parti-
cipante do Teste de Progênie; 
No Red Angus, o Chivas, par-
ticipante do Teste de Progênie 
Angus 2016 e já contratado; No 
Brangus, o Whatsapp, Grande 
Campeão da Nacional Bran-
gus 2016, e o Spartacus, pai de 
Grandes Campeões no Brasil e 
na Argentina.

O evento acontece a partir 
das 9h, na sede da Progen, 
localizada na Rodovia RS 630, 
KM 04, em Dom Pedrito, RS.

A Progen Inseminação Ar-
tificial é considerada hoje o 
melhor banco genético de 
animais de origem britânica e 
suas sintéticas, produzidos e 
adaptados para o Brasil e, des-
de 2006, trabalha com a Alta 
Genetics – empresa canaden-
se sediada em Uberaba-MG, 
mundialmente reconhecida 
pela qualidade de seus pro-
dutos, programas e serviços. 
Além do grande trabalho e 
oportunidade de negócios 
que as duas empresas vêm 
exercendo no meio rural, a 
parceria realiza convenções, 
workshops, palestras e outros 
eventos que visam compar-
tilhar conhecimentos sobre 
genética e trocar informações 
com criadores e técnicos. 

12ª edição do Dia 
do Bom Negócio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Cidade Símbolo de Integração Brasileira
com os países do MERCOSUL

Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
  Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº. 7.215, DE 17 DE AGOSTO DE 2017. 
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 137.920,00 - SMS”.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO.,
FAÇO  saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um Crédito 
Especial no valor de R$ 137.920,00 (Cento e trinta e sete mil e novecentos e vinte reais), com inclusão no PPA – Plano Pluria-
nual 2014/2017, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2017, no programa “ 
0124 – INVESTINDO EM SAÚDE”, nas ações “3682 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente ”, “3683 – Aquisição de 
Veículo UBS CAIC” e “3684 – Aquisição de Veículo UBS Tabatinga”, com os elementos abaixo relacionados, para aplicação junto 
a Secretaria Municipal de Saúde, como segue:
Suplementação:

(*) Recurso 4500 – Bloco de Atenção Básica
Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Especial do artigo anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias:
Redução:

(*) Recurso 4505 – Bloco de Investimento
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sant’Ana do Livramento, 17 de agosto de 2017.
SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES

Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:

FERNANDO GONÇALVES LINHARES                             
Secretário Municipal de Administração

DOTAÇÃO ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR Cód. Red. RECURSO

08.02.10.301.0124.3466 3.44.90.51 Obras e Instala-
ções

137.920,00 79367-1 4505*

DOTAÇÃO ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR RECURSO

08.02.10.301.0124.3682 3.44.90.52 Equipamentos e material permanente 57.920,00 4500*

08.02.10.301.0124.3683 3.44.90.52 Equipamentos e material permanente 40.000,00 4500*

08.02.10.301.0124.3684 3.44.90.52 Equipamentos e material permanente 40.000,00 4500*

TOTAL……………………. 137.920,00

Política
Rodrigo Evaldt  - rodrigo@jornalaplateia.com

A direção administrativa 
da Santa Casa de Misericór-
dia terminou ontem mais 
um pagamento da folha 
dos funcionários da insti-
tuição. Os profissionais da 
saúde estão em paralisação  
dos serviços pela série de 
parcelamentos que vêm 
sendo feitos. 

O pagamento, segundo 
o diretor Wainer Machado, 
foi possível, após o repasse 
referente ao mês de julho 
que veio da União, ainda na 

quarta-feira (16). 
“Com esse recurso que 

veio, nós conseguimos fa-
zer o pagamento do mês de 
junho dos funcionários  e, 
junto com isso, consegui-
mos completar o pagamen-
to dos funcionários, os 40% 
do mês de junho”, explicou 
Wainer ao jornal A Plateia. 

Ainda durante a entre-
vista, Wainer ressaltou que 
há a falta de pagamento por 
parte do Estado referente 
aos meses de junho e julho, 

reafirmando a importância 
do recurso para dar moti-
vação aos funcionários do 
único Hospital que faz ser-
viços filantrópicos através 
do Sistema Único de Saúde.

O professor destacou 
ainda que esta sexta-feira 
(18) será um dia de decisão 
quanto à ação juducial de 
sequestro dos valores que 
passam dos R$700 mil. 

“Com a ação nós bus-
camos uma liminar de se-
questro desses va lores, 

que foi deferida. Estamos 
aguardando o cumprimen-
to do Estado”, disse. 

A ação é feita pela procu-
radoria do Município em 
parceria com a procuradoria 
da Santa Casa. Segundo o 
que informou o procurador 
Municipal,na tarde de on-
tem, a Justiça deve aguardar 
o cumprimento espontâneo 
do depósito por parte do 
Estado. Caso não haja esse 
pagamento, certamente ha-
verá o sequestro.

Santa Casa na expectativa da Justiça
Bastidores
Edis Elgarte
ediselgarte@jornalaplateia.com         
WhatsApp (55) 84296522

O advogado crimialista aposentado, ex-vice prefeito e ex-vere-
ador de Sant’Ana do Livramento Antônio Apoitia Neto recebeu 
recentemente, de seus jovens colegas advogados Luis Eduardo 
D´Ávila e João Antônio Apoitia, uma bela homenagem pela 
passagem de seu 82º aniversário natalício. Atualmente, Apoitia 
está residindo no Lar Mário Motta, para onde se recolheu vo-
luntariamente, e foi lá que recebeu os colegas e um grupo de 
amigos, entre os quais o conhecido músico Marcelinho Nunes, 
que animou a visita com suas composições e outros trabalhos. 
Antônio Apoitia Neto é verdadeira referência de cidadania, de 
coerência, de retidão e de comprometimento social. Mais do 
que justa a homenagem, não apenas por seu aniversário mas 
também para que seus exemplos de vida não venham a cair 
no esquecimento e, ele próprio, no ostracismo social. Sendo o 
cidadão que sempre foi e é, conquistou o direito de receber tal 
reconhecimento de toda a comunidade santanense. 

O vice-presidente da ACIL, empresário Antônio Righi, assumiu o 
cargo de Diretor Regional da Federação das Associações Comer-
ciais do Rio Grande do Sul - Federasul na região Fronteira-Oeste. 
A Federasul, atualmente presidida pela empresária Simone Leite, 
congrega as associações comerciais do Estado e outras diversas 
entidades afins, e tem na defesa do empresário sua principal ban-
deira, atuando diretamente nas instâncias governamentais em favor 
de ações que estimulem e favoreçam o desenvolvimento econômico e 
social. Antonio Righi pretende ser um elo entre as entidades da região 
com a Federasul, levando as demandas e anseios dos empresários 
para serem discutidos para busca efetiva de soluções.

Antônio Apoitia Neto,
referência de cidadania

Antônio Righi é diretor da
Federasul na Fronteira Oeste

Sentindo na pele
Excelente a iniciativa da chefe de redação de A Plateia e apre-
sentadora do quadro “A Fronteira Como Ela É”, da TV A Plateia, 
Elis Regina, em convidar o secretário de Trânsito, Ricardo Dutra, 
para dar uma volta em ônibus do transporte coletivo local. A viagem 
colocou o secretário ainda mais perto dos usuários e ele pode ouvir 
opiniões e demandas “in loco”. A postura dele foi bastante elogiada.


