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ATOS OFICIAIS

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 Tabocas do Brejo Velho, 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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Tabocas
do Brejo Velho, pôr sua Comissão
Permanente de Licitação, torna publico no
dia 12/02/2009, às 16:00h. no endereço:
Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do
Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas
relativas à TOMADA DE PREÇOS  nº
005/009, tendo como objeto à aquisição
dos serviços pavimentação em
paralelepípedo  nas Ruas: México,
Tamandaré I, II e III referente ao repasse –
023791-08 Ministério das Cidades / Caixa
com uma somatória de 5.191 m² de
calçamento com o objetivo de melhoria de
vida dos habitantes das referidas ruas no
Bairro Bela Vista na sede deste Município
de Tabocas do Brejo Velho-Ba.

Poderão participar da licitação, as
entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse
com antecedência de 24h. da apresentação
das propostas.

Maiores esclarecimentos serão
fornecidos no setor de Licitação deste
município.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 26 de janeiro
de 2009.

José de Deus Reis
Presidente

Informações sobre o Carnaval 2009
                                   Decoração

Carnaval Cultural: o Centro Histórico de Barreiras onde será realizado
o Carnaval Cultural receberá uma decoração que terá como objetivo
mostrar os carnavais e carnavalescos que fizeram a história da festa em
Barreiras. Uma ampla pesquisa sobre os carnavais foi realizada (a partir
dos festejos de 1932) entre os técnicos do departamento de cultura. A
proposta será extensiva também ao carnaval de Barreiras como um todo.
Painéis: Os ícones dos antigos carnavais serão retratados em forma de
painéis luminosos em todo o circuito da festa (tanto no Centro Cultural
quanto no circuito Agnaldo Pereira). Serão 67 painéis de 1,5m de altura
por 1,0 m de largura ilustrados por 25 caricaturas de carnavalescos da
cidade (47 painéis serão instalados no Circuito Agnaldo Pereira e 20 no
Centro Histórico). A criação é do artista plástico barreirense Júlio César
(9119-0286) e a produção dos painéis da empresa Vinil Line (3613-
4209)
Bonecões: O Carnaval Cultural ganhará também a companhia de seis
‘bonecões’ medindo cerca de 2,5m. Em harmonia com a proposta principal
(de relembrar e homenagear os antigos carnavais), os bonecos retratarão
figuras que marcaram a folia barreirense. A construção dos ícones está
por conta da artista plástica Ester Amorim (8822-9333)
Landulfo Alves: A decoração da Praça Landulfo Alves segue a proposta
principal  que é a de homenagear os antigos carnavais. No caso específico
da Landulfo Alves a homenagem será aos carnavais de clube realizados
antigamente em Barreiras. Será feita a reprodução de um imenso salão
de baile onde serão realizadas duas matinês (domingo, 22 e terça, 24),
a partir das 17h. O local também será palco de apresentações de
marchinhas, baile a fantasia e bandas.
A figura de um dragão será o ponto alto da decoração – uma alusão ao
antigo Clube Dragão Social e uma homenagem aos demais clubes que
sediaram os carnavais no passado.
Material reciclado – toda área do Carnaval Cultural (da Landulfo Alves a
Praça 24 Horas) receberá também uma decoração extra a base de material
reciclado. Serão personagens como pierrôs, columbinas e arlequins em
tamanho normal colocadas em todo o circuito, completam a  decoração
do local, máscaras carnavalescas e globos, tudo construído a partir de
material reciclado. A elaboração das peças está por conta da equipe do
Lavousier, sob a coordenação de Rogério (3612-6393).
Circuito Agnaldo Pereira – Em todo o circuito principal do Carnaval
2009 serão instalados os painéis luminosos relembrando antigos
carnavalescos de Barreiras. Serão 47 painéis nesse percurso (1,5m de
altura e 1,0 m de largura). A execução e instalação está a cargo da Vinil
Line (3613-4209). A previsão da empresa é que as peças comecem a
ser colocadas na terça-feira, 17.
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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

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO
PRETO

CNPJ Nº 63.079.453/0001-75

RESUMO DE LICITAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº

04/2009

Processo Administrativo Nº 008/09 –
Inexigibilidade Nº 004/09 – Òrgão: Câmara
Municipal de Formosa do Rio Preto/Bahia
– Empresa: CONGEP – Contabilidade e
Consultoria Pública e Empresarial S/C Ltda -
Objeto: Consultoria e Assessoria Contábil -
Período: 11 (onze) meses a contar da data da
assinatura do contrato – Valor Total: R$
54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais) –
Dotação Orçamentária: Atividade: 2001 –
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Fundamento
Legal: art.25, caput e inciso II combinado com
o art.13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações.
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Um avanço de quase duas décadas em apenas cinco dias. Este é o balanço
que os produtores rurais do Oeste da Bahia fazem da última semana,
período em que a Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri) funcionou na
região, dando início ao projeto Seagri Itinerante. A primeira grande ação da
iniciativa governamental, em parceria com os produtores, foi a assinatura
histórica do Protocolo de Intenções entre Seagri, Secretaria do Meio
Ambiente (Sema) e Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba),
que cria o Grupo de Trabalho, estabelecido pela Portaria Conjunta 001.
Reivindicação antiga dos produtores locais, a Portaria institui uma força-
tarefa entre Governo e iniciativa privada para erradicar o passivo ambiental
da região, fruto em grande parte da falta de estrutura e pessoal dos órgãos
competentes para vistoriar e conceder as licenças necessárias à atividade
do agronegócio.

No período em que permaneceu na região, a Seagri Itinerante ouviu as
demandas dos produtores em uma série de reuniões com a Aiba, com a
Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia
e Fundeagro, visitou as obras do Complexo Bahia Farm Show, onde será
inaugurado o Centro de Pesquisa e Tecnologia do Oeste da Bahia (CPTO-
BA) e percorreu diversos municípios.
“Foi uma iniciativa pioneira e de grandes resultados, que mostrou a vontade
desta nova equipe que assumiu a Seagri em conhecer a realidade local e agir
estrategicamente para resolver os seus principais problemas”, disse o
presidente da Aiba, Walter Horita.
Segundo Horita, a assinatura da Portaria Conjunta e do Protocolo de
Intenções aconteceu em um momento muito importante para a entidade,
durante a cerimônia de homenagem ao fundador e presidente da Aiba por
18 anos, Humberto Santa Cruz.
“Tudo isso veio a coroar a trajetória deste líder, que viu um projeto antigo
da Aiba tornar-se realidade. A comitiva do Governo pôde constatar in loco
o que já havia tomado conhecimento nas diversas reuniões que realizamos
em Salvador. Parabenizo as equipes de Roberto Muniz e do secretário de
Meio Ambiente, Juliano Matos, e também aos produtores, que estiveram
presentes nos momentos mais importantes da temporada da secretaria no
Oeste”, afirma o presidente da Aiba.
Ação conjunta - A solução para o passivo ambiental na região Oeste -
estimado em cerca de dois mil processos de pedidos de licença e averbação
de reserva legal estancados nos órgãos de fiscalização – é uma das principais
bandeiras da Aiba. Desde 2000, a entidade tomou uma série de iniciativas
para alertar aos Governos sobre o problema e o potencial catastrófico das
consequências de uma pane no agronegócio.
As mais recentes investidas da entidade foram contra a publicação do
decreto n 6.514 de 22 de julho de 2008, e o seu substituto nº 6.686, de 16
de dezembro do ano passado, que define as penalidades para crimes
ambientais, e também contra a Operação Veredas, encabeçada pessoalmente
pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, na região.
“Não haveria problema algum no decreto ou na Operação Veredas se a
quase totalidade das inadequações ambientais do cerrado da Bahia não
fosse fruto da morosidade e da falta de recursos dos órgãos fiscalizadores
em fazer o seu trabalho. Isso deixava milhares de processos represados
nas prateleiras da burocracia, enquanto transformava geradores de emprego,
renda e desenvolvimento em criminosos, constrangidos diante da opinião
pública e da lei”, explica o vice-presidente da Aiba, Sérgio Pitt.
Para Pitt, a força-tarefa entre Governo e produtores será o primeiro passo
para sanar o problema. “Queremos ser fiscalizados, pois disso depende o
nosso trabalho. Produtor sem licenças não pode trabalhar, fica na ilegalidade
e não tem acesso ao crédito. Nosso papel nesse acordo tripartite será o de
garantir uma parte importante da estrutura logística, enquanto o Governo
entra com o corpo operacional. Tem tudo para dar certo e vai servir de
modelo para todo o País”, comemora o vice-presidente.
Dados do Projeto - Nos próximos dois anos, o Projeto Oeste vai promover
a adequação ambiental e o licenciamento de duas mil propriedades rurais

em nove municípios na região Oeste da Bahia: Barreiras, Luís Eduardo
Magalhães, Riachão das Neves, São Desidério, Correntina, Jaborandi,
Côcos, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia.
As equipes do Grupo de Trabalho, coordenado pela Superintendência de
Políticas Florestais, Conservação e Biodiversidade da Secretaria de Meio
Ambiente da Bahia são formadas por engenheiros florestais, agrônomos,
biólogos, advogados, geógrafos e especialistas em fiscalização e técnicos
agrícolas. Todos os recursos humanos fazem parte dos quadros das duas
secretarias envolvidas.
O Plano Oeste vai mapear, cadastrar, diagnosticar e adequar as
propriedades na região recortada. Para isso, conta com o suporte de
entidades como a Universidade de Brasília (UnB), que já deu início ao
trabalho de georreferenciamento em sete dos nove municípios selecionados.
Os recursos para o Projeto Oeste provêm do Governo Federal, através do
Ministério da Integração Nacional, Governo do Estado e produtores,
através da Aiba.

Nova regulamentação incrementa o controle à ferrugem da soja
na Bahia
Vazio sanitário acontecerá todos os anos e os sojicultores baianos terão
de cadastrar as propriedades anualmente no site da Aiba
Pela segunda safra consecutiva, a Bahia instituirá o Vazio Sanitário da
Soja. De 15 de agosto a 15 de outubro, não poderá haver plantação de soja
de qualquer porte no território baiano. O objetivo do vazio sanitário é
quebrar o ciclo de reprodução do fungo causador da ferrugem asiática da
soja. A medida faz parte do Programa de Manejo Estratégico da Ferrugem
Asiática da Soja no Oeste da Bahia.
No final do mês de janeiro, o combate à ferrugem ganhou o reforço da
Portaria de número 59, publicada pela Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab), que torna obrigatório o cadastramento de todas as
propriedades de soja do estado. Esse cadastramento será feito através do
site da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). Após
preencher o formulário no site www.aiba.org.br, o produtor imprime uma
cópia, que deve ser protocolada junto à Adab.
“O conhecimento exato da área plantada com soja nos permite maior
precisão do monitoramento e controle do fungo”, diz a pesquisadora da
Fundação Bahia, Mônica Cagnin Martins.
O Programa Estratégico de Manejo da Ferrugem da Soja no Oeste da
Bahia foi implantado em 2003 e é coordenado pela Aiba e executado pela
Fundação Bahia, Adab, EBDA, MAPA, Embrapa, com o apoio das
Prefeituras Municipais e iniciativa privada.

Fundeagro entrega veículos
Investir em tecnologia e pesquisa no campo é uma das metas do Fundo
para Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (Fundeagro). Para dar
continuidade às suas ações, foram entregues na semana passada, quatro
novos veículos e duas motos, com investimento de R$ 190 mil.
Um dos veículos foi entregue para a Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab), dois veículos e duas motos para a Fundação Bahia e um
veículo para os trabalhos em campo do próprio Fundeagro.
A entrega dos veículos foi feita pelo presidente do Fundeagro, Ezelino
Carvalho, durante a inauguração do posto de fiscalização da Adab,
construído também com os recursos do Fundo. Estiveram presentes no
evento o secretário de Agricultura do Estado, Roberto Muniz,
representantes da Adab e dirigentes de órgãos locais.

Produtores do Oeste da Bahia comemoram acordo histórico com o Governo do Estado para sanar passivo
ambiental
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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)


