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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Câmra Municipal de Formosa do Rio Preto e
Prefeitura Municipal de Barreiras zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

A democratização da gestão educacional é
prioridade no novo governo

              Prefeitura Municipal de Bareiras

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
CNPJ Nº 63.079.453/0001-75
RESUMO DE CONTRATO

Processo Administrativo Nº 007/09 – Modalidade: Dispensa – Contratante:
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/Bahia – Contratado:
RWConnect Serviços em Telecomunicações Ltda EPP - Objeto: Serviços
especializados em telecomunicações de acesso a internet via satélite –
Período: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato –
Valor Total: R$ 5.388,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) – Dotação
Orçamentária: Atividade: 2001 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39 –
Fundamento Legal: art.24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
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Informações sobre o
Carnaval 2009

Menores

A partir de sexta-feira, 20, abertura do Carnaval 2009
até a terça-feira, 24, um trabalho conjunto entre o
Juizado de Menores, o Centro de Defesa da Criança
e do Adolescente (CDCA) e o Conselho Tutelar de
Barreiras será implantado no circuito da folia com a
finalidade de fiscalizar a permanência de crianças
e adolescentes sem a companhia de responsáveis.

Juizado de Menores: O trabalho do Juizado vai de
20 a 24 de fevereiro, a partir das 20h, no circuito do
carnaval, se estendendo até o final da festa. Ao todo,
10 comissários estarão escalados para o plantão
noturno. Eles ficarão no ponto de apoio instalado no
estacionamento do CAB e farão rondas nos circuitos
da folia. As ações serão baseadas na fiscalização
do cumprimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e demais portarias, a respeito
da proibição da venda de bebidas alcoólicas a
menores, auxílio às crianças que se perderem dos
pais ou responsáveis, garantia de segurança aos
menores de idade nos blocos e conferência das
autorizações que dão direito aos menores de
participar da festa.
Contato: Dário ou Mirtes – 3611-3785

CDCA: O Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente (CDCA) ocupará um espaço no
estacionamento do CAB, junto com outros órgãos
de defesa do menor. Durante a festa, cerca de 20
voluntários trabalharão por dia no circuito, das 21h
às 06h. As ações do CDCA são direcionadas aos
menores infratores e crianças e adolescentes em
situação de risco.
Contato:Danilo Grindato - 3612-4666

Conselho Tutelar: O stand do Conselho também
será no estacionamento do CAB. Por noite, três
conselheiras estarão de plantão, trabalhando das
20h até o término da festa. Durante o dia o trabalho
continua com duas conselheiras de plantão, na
sede, em praças e no Três Bocas. O órgão atua
auxiliando o Juizado de Menores, com o objetivo de
verificar situações de risco envolvendo pessoas até
18 anos.
Contato: Naiana, Sueli, Zenaide, Geciane, Rute
e Abelino - 0800-2840027

CONVITE
Convite 001/2009 – Contratação de Máquinas
Pesadas destinadas a recuperação de estradas
vicinais. Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves
nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL -
Brejolândia-BA, 30 de janeiro de  2009.

Convite 002/2009 – Contratação de Serviços
de Engenharia obras de pavimentação. Edital
a disposição na sede da Prefeitura situada à
Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as
12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 30 de
janeiro de 2009

      Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80
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Desmatamento no cerrado pode subir 14% até
2050

O desmatamento no cerrado do país terá aumentado
14% até 2050, o que deve reduzir a área preservada
para cerca de 1 milhão de km2. Os dados são de um
estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) que
prevê redução de 40 mil km2 do bioma por década,
se for mantido o ritmo atual de avanço da fronteira
agrícola e pecuária.

As áreas já devastadas deverão subir dos 800 mil km2
de 2002 para 960 mil km2 daqui a quatro décadas.
Esse aumento representa a metade do Estado de
Goiás ou dez vezes a área do Distrito Federal. Até
2020, cerca de 60 mil km2 poderão ser incorporados
ao sistema agrícola da região. Os cálculos, feitos pelo
professor da UFG Manuel Eduardo Ferreira, com
base em imagens de satélites, sinalizam para uma
expansão da fronteira agrícola no cerrado em direção
às regiões Norte e Nordeste do país, sobretudo Bahia,
Piauí e Maranhão, onde é crescente o plantio de soja.

Isso trará consequências socioeconômicas e
ambientais, como maior comprometimento das
bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízos
diretos para os recursos hídricos, solo e
biodiversidade da região. O cerrado se espalha por
dez Estados e o Distrito Federal. É o segundo maior
bioma dos seis existentes no país, perdendo para a
Amazônia. É também considerado uma das savanas
mais ricas do mundo por causa do contato biológico
com biomas vizinhos. Em áreas de cerrado estão
nascentes de importantes rios da bacia Amazônica,
do Prata e do São Francisco.

Ferreira atua no Laboratório de Processamento de
Imagem e Geoprocessamento (Lapig) do Instituto
de Estudos Socioambientais da UFG, principal
organismo a estudar o cerrado no país. O Lapig é
credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e
trabalha com imagens de satélites, o que o MMA
não faz - o controle por satélite é somente para a
Amazônia. O estudo foi realizado em conjunto com
a Universidade Federal de Minas Gerais -
Departamento de Cartografia, Centro de
Sensoriamento Remoto. (O Estado de S. Paulo)


