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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRA-
MENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SERVIÇOS  DE PESSOAL.
ATO DE NOMEAÇÃO
O Prefeito do Município de Sant’Ana do Livramento/
RS, no uso de suas atribuições legais, e de confor-
midade com o estabelecido nos arts. 13 e 14 da Lei 
Municipal n.º 2.620, de 27-04-90 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município, NOMEIA a candidata 
abaixo relacionada, observada rigorosamente a ordem 
de classificação, para exercer em estágio probatório 
no cargo especificado, do quadro de cargos de provi-
mento efetivo criado pela Lei Municipal nº 2.717, de 29-
10-90, e alterações pelas leis municipais, no regime de 
30 horas semanais, classificada no Concurso Público 
nº 001/2015, homologado pelo Edital publicado extrato 
no Diário Oficial – Zero Hora, em  02 de  setembro de 
2015.
Candidata Nomeada no Concurso Público Municipal 
001/2015:
CARGO: CONTADOR

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

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

FERNANDO GONÇALVES LINHA-
RES

MMP.
Secretário Municipal de Administração

CLASSIFICAÇÃO NOME Decreto nº

9.º lugar CLAUDIA HELENA 
SUSZCZYNSKI DARGELIO 
FONSECA

327/2017

Os vereadores Evandro Gutebier, Maurício “Galo” Del Fa-
bro e Romário Paz decidiram fazer uma pressão direta sobre 
o Governo do Estado para conseguir uma atenção especial ao 
problema do abigeato na fronteira. Nessa terça-feira, os três 
estiveram em audiência com o secretário estadual de Segu-
rança, Cezar Schirmer, com  apoio e participação do deputa-
do estadual Sergio Peres. O encontro aumentou a expectativa 
do grupo sobre a possibilidade da instalação de uma delega-
cia especializada em repressão a crimes de abigeato e roubos 
de lavouras em Livramento. Em documento apresentado ao 
deputado do PRB, o vereador Gutebier lembrou que Livra-
mento possui “uma das maiores fronteiras secas” do País e 
que, além de proteger  pecuaristas e agricultores, a instalação 
da DP trará segurança também para futuros investidores.

Estão abertas no “site” da 
União Nacional dos Legis-
ladores e Legislativos Esta-
duais - Unale as inscrições 
para o Seminário no qual se 
espera que a Receita Federal 
anuncie a liberação dos free 
shops no lado brasileiro.

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Livra-
mento, Jairo Zamberlan, anda de olho nos principais proble-
mas enfrentados atualmente pela comunidade santanenses 
e que possam, de alguma forma, receber uma atenção das 
representações locais no Estado e na União. Esta semana a 
Acil receberá, mais uma vez, a visita do deputado estadual 
Frederico Antunes e Jairo quer aproveitar a disponibilidade 
oferecida por ele para encaminhar o máximo de questões – 
que realmente tenham relevância na construção do desenvol-
vimento local, adverte corretamente.

Cresce a mobilização 
em torno da causa Autista 
no Estado. Já há edição do 
Seminário “Todo Autista é 
Único”, criado em Livra-
mento pelo vereador Carlos 
Nilo Pintos, agendada para 
março de 2018, em Butiá.

Free Shop

Lista de pedidos 

Autismo

Vereadores aumentam pressão 
pela DP contra o abigeato

Não é fácil o momento 
na economia brasileira 
e isso acaba atingindo  
diretamente a fronteira, 
limitando alguns inves-
timentos - especialmente 
patrocínios. Assim, fica 
cada vez mais difícil con-
cretizar projetos como a 
proposta de Natal na fron-
teira e o carnaval de rua, 
entre outros.

O grupo municipal de danças 
“Tradição da América”, coor-
denado pelo dançarino e core-
ógrafo Adão Egle Lopes, rece-
berá homenagem da Câmara 
de Vereadores, por sugestão 
do vereador Ulberto Navarro, 
o “Garrão”, por representar 
Livramento, com apoio da Pri-
meira-Dama Silvana Harden, 
no 5º Encontro Sulamericano 
de Folclore, em Bossoroca.

Momento Bailado
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O coordenador Municipal 
da Defesa Civil de Sant’Ana 
do Livramento recebeu, na 
manhã dessa terça-feira 
(07), uma homenagem na 
Câmara de Vereadores. O 
proponente, vereador Lídio 
Mendes Melado (PTB), des-
tacou o trabalho realizado 
por João Elguy, que assumiu 
o cargo durante o último 
vendaval no mês passado.

O parlamentar disse tam-
bém que não costuma fa-
zer homenagens. “É difícil 
eu fazer uma homenagem 
aqui, uma pena que ela se 
refere a um momento triste 
de Sant’Ana do Livramento. 
Através de ti, eu homena-
geio a todos os que partici-
param da mobilização nas 
casas das pessoas na noite 
do vendaval”, disse ele.

Em tom tranquilo, Elguy 
agradeceu e disse que não 
fez mais que sua obrigação 
no trabalho de apoio às ví-
timas. “Quando eu comecei 
a trabalhar durante aquele 

vendaval, o prefeito Ico 
Charopen me chamou em 
seu gabinete e pediu que eu 
assumisse, pois alguns dias 
antes o então coordenador, 
Cleo Carrets, havia solici-
tado sua exoneração por 
ter surgido outra oportu-
nidade em Porto Alegre. Foi 
quando eu aceitei. Eu não 
tenho medo de trabalhar, 
mas o meu lado é operacio-
nal”, destacou ele.

Elguy lembrou que a De-
fesa Civil do Estado está 
desde 2008 em atuação em 
Sant’Ana do Livramento. 
“Aí eu pergunto ao senho-
res: qual é o telefone da 
Defesa Civil? Não tem! É 
uma crítica construtiva 
para nós todos, temos que 
mudar a nossa visão, pois 
essas questões adversas do 
clima vão acontecer con-
tinuamente e nós temos 
que estar preparados. Por 
isso eu peço o apoio dos se-
nhores para nos unirmos”, 
pediu.

Coordenador da Defesa Civil recebe 
homenagem e deixa recado na tribuna
João Elguy falou sobre as 
dificuldades enfrentadas no 
departamento, alertou para o que 
precisa ser melhorado e lembrou que 
está provisoriamente no cargo

O coordenador afirmou 
também que, se apenas 
uma pessoa trabalhar na 
Defesa, como é hoje, não 
tem condições. Elguy lem-
brou também que a Defesa 
Municipal não tem nem se 
quer um veículo. “Temos 
que ter mais pessoas na 
Defesa para apoiar. Não 
podemos contar com o ve-
ículo de um ou do outro. O 
trabalho é complexo. Estou 
em caráter provisório, mas 
vou auxiliar”, lembrou e 
finalizou deixando um re-

cado. “Com todo o respei-
to, senhores vereadores, 
durante esse vendaval eu vi 
muitas críticas de pessoas 
com mágoa dizendo que os 
vereadores não foram nas 
vilas. Elas precisam dos 
senhores, tendo a possi-
bilidade deem uma mão à 
Defesa Civil”, frisou.

Ao final, o coordenador da 
Defesa Civil do Município 
recebeu o apoio dos parla-
mentares - que reafirmaram 
estarem à disposição do 
Executivo.

O proponente da homenagem ao coordenador da Defesa 
Civil, foi o vereador Lídio Mendes, que ouviu o discurso de 

Elguy, ao lado do servidor (Foto: Rodrigo Evaldt/AP)


