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MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO
LIVRAMENTO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADOS os Senhores Vereado-
res, para a realização de uma Sessão Espe-
cial, às 10:00 horas do dia 20 de outubro de 
2017, para apreciação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 04/2017, promovido pela Comis-
são de Finanças e Orçamento que APRECIA 
O PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SOBRE 
AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
RELATIVAS AO ANO DE 2010.
Câmara Municipal, 11 de outubro de 2017.
Vereadora Maria Helena Alves Duarte
Presidente 

Protocolo de entrega da Convocação:
Antonio Zenoir – PSD
Aquiles Pires - PT
Carlos Enrique Civeira – PDT 
Carlos Nilo - PP
Dagberto Reis - PT
Danúbio Barcellos - PP
Evandro Gutebier - PRB
Germano Camacho - PTB
Leandro Ferreira - PT
Lídio Mendes – Melado - PTB 
Luiz Itacir Soares - PT
Marcia da Rosa - PSB
Marco Monteiro – REDE 
Maria Helena Alves Duarte - PDT
Mauricio Del Fabro – PSDB 
Romário Paz - PMDB
Ulberto Navarro - Garrão – PDT

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 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 
003/2017
A Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livra-
mento, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Meio Ambiente,  em conso-

nância com as atribuições que lhes confere 
a Lei Orgânica do Município, convocam a 
comunidade em geral para participar da Au-
diência Pública, para apresentação da  LOA 
- Lei  Orçamentária Anual, que ocorrerá no 
dia 24 de outubro corrente, às 19h, na Sala 
Cultural, na Rua dos Andradas esq. Duque 
de Caxias.

Sant’Ana do Livramento, 16 de outubro 
de 2017.

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES           
Prefeito Municipal

Edital de Intimação – Leilão/Praça
2ª Vara Cível - Comarca de Santana do 
Livramento. Natureza: Processo de 
Execução Processo: 025/1.03.0007499-9
(CNJ: .0074991-08.2003.8.21.0025).
Exequente: Banrisul. Executado:
Escritório Cambará Negócios Rurais Ltda
e outros.
Objeto: Venda, em 1º Leilão/Praça, na
data e hora infra do(s) bem(ns): Uma
fração de campo com área de 34 hectares,
localizada neste município, no 1º
subdistrito de Livramento, lugar
denominado Mangueira Colorada, lindando
com campos de Clotilde Teixeira, Ademira
Teixeira, Florisbela Vargas Trindade,
Deolindo Vasconcelos Teixeira e Carlota
Teixeira, matrícula nº 4450, do CRI desta
cidade, avaliado o bem em R$ 10.000,00 (dez
mil Reais) o hectare. Ônus: hipoteca para
o Banco do Brasil S/A, penhora para a
Fazenda Nacional e para o Banrisul S/A.
COMUNICAÇÃO: Se não houver lance
superior ao valor de avaliação, os bens
serão levados a 2º Leilão/Praça na data
e hora infra, a quem mais der,
inadmitido preço vil. INTIMAÇÃO: Da
parte devedora, caso não encontrada
pelo (a) Oficial (a) de Justiça, para
cientificação pessoal, fica por este
intimada, bem como sucessores, herdeiros,
sócios e terceiros. DATAS
LEILÕES/PRAÇAS: 1ª Data 26/10/2017, às
14:00 horas; 2ª Data: 08/11/2017, às
14:00 horas. LOCAL: Santa Maria leilões,
Rua Treze de Maio, 1400. Conforme art.

895, do CPC, os interessados em adquirir
o bem penhorado em prestações  poderão
apresentar, por escrito: I - até o início
do 1º leilão, proposta de aquisição do
bem por valor não inferior ao da
avaliação; II - até o 2º leilão,
proposta de aquisição do bem por valor
que não seja considerado preço vil. §1º
a proposta conterá , em qualquer
hipótese, oferta de pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, e o
restante parcelado em até 30 meses,
garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem quando se tratar de imóveis.
§2º, as propostas para aquisição em
prestações, indicarão o prazo,
modalidade, indexador de correção
monetária e as condições de pagamento
do saldo. §6º – a apresentação da proposta
prevista neste artigo não suspende o
leilão. §7º A proposta de pagamento do
lance à vista sempre prevalecerá sobre
as proposta de pagamentos parcelados.
As despesas de arrematação correm por
conta do arrematante. Comissão do
leiloeiro no percentual de 6% sobre o
valor de avaliação para o caso de
arrematação. Ocorrendo o pagamento,
acordo, adjudicação, terá o leiloeiro
direito ao reembolso das despesas que
comprovar.

Santana do Livramento, 11 de
setembro de 2017. SERVIDOR: Mari Elaine

de Oliveira Vieira. JUIZ: Carla Barros
Siqueira Palhares.

Geral
Elis Regina - elisregina@jornalaplateia.com

No calendário das cooperativas de crédito, 
outubro tem uma data especial. Na terceira 
quinta-feira do mês é celebrado o Dia Inter-
nacional do Cooperativismo de Crédito. “Os 
sonhos prosperam aqui” é o tema anunciado 
para marcar a comemoração neste ano, no 
dia 19. O objetivo é destacar a contribuição 
das cooperativas de crédito para tornar rea-
lidade os sonhos pessoais e profissionais dos 
associados e valorizar propósitos faz parte 
da essência das cooperativas de crédito.

O Sicredi tem contribuído para o cresci-
mento sólido e sustentável do cooperativis-
mo de crédito. As raízes do Sicredi estão no 
surgimento do cooperativismo de crédito no 
Brasil, em 1902, como uma forma de organi-
zação coletiva de pequenos agricultores no 
Sul do país. Pioneiro, referência nacional e 
internacional pela organização em Sistema, 

com padrão operacional e utilização de mar-
ca única, o Sicredi conta, atualmente, com 
116 cooperativas de crédito filiadas, presen-
tes em 1.185 cidades. Em 197 municípios é a 
única instituição financeira.

De acordo com Demonstrações Finan-
ceiras Combinadas do primeiro semestre 
de 2017, o resultado líquido do Sicredi cres-
ceu 36,4%, quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior, totalizando R$ 1,2 
bilhão. Os ativos atingiram R$ 72,8 bilhões, 
crescimento de 17,2% no comparativo com o 
primeiro semestre de 2016. Já o patrimônio 
líquido do Sicredi mostrou expansão de 
19,3%, atingindo R$ 11,8 bilhões.

Saiba mais sobre o Dia Internacional do 
Cooperativismo de Crédito no site http://
confebras.coop.br/dicc.

Desde a última sexta-feira (13), servido-
res da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos realizam um mutirão de limpeza 
no Cemitério Público Municipal. No local, 
está sendo realizada a retirada de lixo e 
corte de grama, com o enfoque na época de 

maior visitação do local: o Dia dos Finados, 
celebrado no próximo dia 02. Mesmo com 
um reduzido número de funcionários, 
o trabalho tem sido realizado de forma 
incansável, inclusive, durante o final de 
semana.

cooperativas de crédito valorizam 
os objetivos dos associados e 

transformam realidades 

Mutirão de limpeza é realizado no 
Cemitério Municipal

No Sicredi, mais de 3,6 milhões de associados
sonham e prosperam juntos

Limpeza no Cemitério Público é parte de uma campanha para o 
próximo dia 02 de novembro (Foto: Aguido Ricardo/ASCOM)


