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CONSÓRCIO

OPERAÇÃO AVANTE

União regional para buscar R$ 70 milhões

Henrique Machado Bachio | henriquebachio@jornalaplateia.com
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Participação de mais de 60 pessoas de vários municípios marcou, ontem à tarde, a reunião de mobilização com a finalidade de arregimentar representantes setoriais para acompanhar e pressionar pela
concretização das aspirações dos 17 municípios formadores do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho

LEI

Nº. 7.132,
DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de
R$ 20.000,00 - SMAIS”.
GLAUBER GULARTE LIMA, 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$ 20.000,00 (Vinte mil reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017, na LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual,
ambas de 2016, no programa “0163 – Entidades Assistenciais de
Utilidade Pública” a ação “3.405 – Construção/Instalação Casa
de Abrigo”, com os elementos de despesa abaixo relacionados,
para aplicação junto a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, como segue:
Crédito Especial:

DOTAÇÃO
ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR RECURSO
12.02.08.244.0163.3405 3.44.5.51 Obras e Instalações
				
10.000,00 0001*
12.02.08.244.0163.3405 3.44.90.52 Equipamentos e Material
			
Permanente 10.000,00 0001*
		
T o t a l …...............................
20.000,00
(*) Recurso 0001 – Livre

Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Especial indicado
no artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária:
Redução

U

m encontro na tarde de ontem, na sede da UERGS, serviu como elemento integrador - e também para captar sugestões
e ideias - visando uma mobilização
intensa em torno de uma iniciativa
chamada Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho.
O foco é buscar recursos na ordem
de R$ 70 milhões junto às instâncias
governamentais para investimentos
em maquinários e provimento de outras soluções para o meio rural.
A iniciativa está centralizada em
captação de recursos públicos - a
princípio, sem contrapartida dos municípios - pelo Projeto de Patrulhas
Mecanizadas para estradas rurais já
protocolado em Brasília.
Colombo explicou ontem à tarde
que o consórcio se trata de um ente,
com seu CNPJ, integrado pelas prefeituras e forças sociais e pode receber
de forma direta os recursos a partir da
destinação de verbas mediante aprovação dos projetos e empenho dos deputados federais da bancada gaúcha
no Congresso Nacional.
“Claro que não adianta nada fazer
um projeto, cadastrar lá no Siconve
(Sistema de Convênios do Governo
Federal) e ficar aqui esperando que
alguém aprove e destine o recurso.
Precisamos mobilização de toda a sociedade, aumentar o número de pessoas e, claro, encaminhar os projetos”
- disse o atual prefeito de Bagé, Eduar-

do Colombo (o Dudu).
Em âmbito de Livramento, o evento serviu para apresentar o projeto aos
principais interessados - os produtores rurais santanenses - assim como
programar agendas para contatos em
Brasília, no Ministério da Agricultura
- disponibilizador do recurso - e deputados federais, senadores representantes do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos.
O Executivo Municipal estava representado pelo secretário municipal
Alcedir Drum dos Santos, da Agricultura. vários ruralistas marcaram
presença, assim como intergrantes da
Associação e Sindicato Rural; representações de pequenos agricultores e
pecuaristas familiares, entidades ligadas ao setor primário, como a Cooperforte, Cooperativa de Produtores de
Leite, universidades, como a UERGS;
Irga, Emater, assim como agentes políticos dos municípios vizinhos.
Mais de 60 pessoas participaram
do encontro que foi concluído com
a convicção sobre a necessidade de
multiplicação, aumentando o número de representantes setoriais, dentro
de um entendimento que os pleitos
- como o por maquinário, por exemplo - são importantes para beneficiar a
todos os cidadãos, seja no meio rural,
seja no urbano.
O consórcio público intermunicipal
tem previsão legal e consiste em um
arranjo institucional de cooperação

e coordenação federativas, figurando como uma autarquia associativa,
exercendo as competências delegadas pelos associados. O Consórcio do
Pampa Gaúcho reúne 17 municípios,
mais simplificadamente, parceiros
para a realização de ações conjuntas
com foco no incremento dos serviços
públicos prestados às populações.
O Consórcio de Desenvolvimento
do Pampa Gaúcho promoveu assembleias anteriores com as presenças dos
prefeitos de São Gabriel, Roque Montagner, de Bagé, Dudu Colombo, de
Quaraí, Ricardo Gadret, Erasmo Silva
e da vice-prefeita Preta Mulazzani, de
Alegrete.
Os representantes presentes ontem à reunião na UERGS assistiram à
apresentação do projeto de aquisição
de patrulhas mecanizadas para a manutenção de estradas vicinais dos municípios que compõem o consórcio.
Dudu Colombo lembrou que o projeto, cadastrado no Ministério da Agricultura, tem como objetivo captar
cerca de 70 milhões para a compra de
35 caminhões com caçamba basculante, 46 motoniveladoras, 35 retroescavadeiras, 15 rolos compactadores e
15 caminhões comboio.
“Claro que não há garantia de que
sejam deferidos os R$ 70 milhões, mas
é preciso que mantenhamos e ampliemos as mobilizações, realizando
agendas e buscando arregimentar forças” - disse Colombo.

DOTAÇÃO ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR Cód. Red. RECURSO
29.01.28.846.9999.9999 9.9.99.99 Reserva de Contingências		
			
20.000,00 1830-9 0001*
(*) Recurso 0001 – Livre

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant’Ana do Livramento, 26 de outubro de 2016.
GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:
FABRICIO PERES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
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Força-tarefa apresenta as estratégias
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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

A PLATEIA

Colombo, presidente do Consórcio, explanando sobre o foco

A manhã de ontem, no Centro
de Eventos Heitor Costa Duarte
do parque de exposições Augusto Pereira de Carvalho, foi marcada pelo lançamento da Operação Avante - Rural, que consiste
em investimento do governo
gaúcho buscando conter a incidência de abigeato, uma vez
que Sant’ Ana do Livramento é
o município com os mais altos
índices - de forma contínua - no
cometimento desse crime.
Integrantes da diretoria da
Associação e Sindicato Rural de
Livramento, capitaneados pelo
presidente Luiz Cláudio Andrade, recepcionaram oficiais e
praças da Brigada Militar, mais
especificamente integrantes das
unidades brigadianas posicio-

nadas nas regiões da Fronteira
Oeste e Campanha Gaúcha.
O início da operação havia
sido confirmado em primeira
mão pelo programa Panorama
Agropecuário, da rádio RCC FM,
durante contato com o subcomandante geral da BM, coronel
Andreis Silvio Dal Lago.
O titular do Comando Regional de Polícia Ostensiva da
Fronteira Oeste (CRPO), coronel
Kleber Rodrigues Goulart, reforçou que a operação mantém focos muito bem definidos de ação
operacional até 31 de dezembro.
“Com a crescente necessidade de atender as demandas da
segurança pública em áreas rurais, a Brigada Militar, através
de um processo constante de

desenvolvimento de sua função de polícia ostensiva, que irá
priorizar e otimizar os recursos
disponíveis por meio de uma
gestão eficiente de resultados e
com base em indicadores e metas a serem atingidas efetiva,
hoje, o lançamento da Operação
Avante Rural” - disse Goulart.
Coibir o crime de abigeato,
conforme o capitão PM André
Moura, do 2º RPMon, será uma
prioridade, com ações efetivas,
buscando abrangência significativa já que Livramento detém
os mais altos índices de crimes
de abigeato.
O presidente da Associação e
Sindicato Rural, Luiz Cláudio
Andrade, enfatizou que a comunidade ruralista, assim como

todos os moradores e trabalhadores nas várias localidades
do interior do município estão
assolados com as ações dos abigeatários. Há o fator psicológico,
gerando medo e terror, assim
como o prejuízo econômico significativo. A Rural de Livramento, recorda Andrade, fez uma série de pleitos nos últimos 4 anos,
junto a Farsul e governo do Estado, assim como a agentes políticos buscando justamente isso:
efetividade no combate. “Nós,
da diretoria do Sindicato Rural, estamos apoiando integralmente a Brigada Militar nessas
operações, por termos ciência da
dificuldade dos efetivos, assim
como da necessidade de reduzir
a incidência do crime” - pontua.

Coronel Goulart, comandante do CRPO-FO
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Lançamento da Avante-Rural ocorreu ontem com efetivos vindos da região

Representantes de forças de segurança, serviço sanitário e da Rural ontem

Andrade, presidente da Rural

