
   ANO  IV Nº 385  Avenida ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612-7476   01 de setembro  de  2009

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, a Câmara Municipal de Serra Dourada  zelando
pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a

devida prestação de  contas.

�

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BARREIRAS

Jusmari, Lula e Wagner asseguram obra de
Esgotamento Sanitário para Barreiras
Nessa quarta ,02, às 13horas, a Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida

em Brasília, no Itamaratí, com o Governador Jaques Wagner e o Presidente Lula
para a assinatura do contrato de execução da obra de Esgotamento Sanitário de
Barreiras.

Por Tiago Lira

Nessa quarta ,02, às 13horas, a Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida em
Brasília, no Itamaratí, com o Governador Jaques Wagner e o Presidente Lula para a assinatura
do contrato de execução da obra de Esgotamento Sanitário de Barreiras.

“A nossa luta valeu a pena. Essa grande obra quase foi perdida pela gestão
passada, por causa de um simples capricho político. Com saúde não se brinca. O povo de
Barreiras anseia há anos pelo esgotamento sanitário. Agradecemos ao engajamento do
governador Jaques Wagner, que foi nosso grande parceiro e ao Presidente Lula, que
assegurará a maior parte dos recursos para a execução do esgotamento sanitário de
Barreiras”, comentou a Prefeita Jusmari Oliveira.

De acordo com a prefeita o Governo Federal investirá 76 milhões de reais, a
contra- partida do Governo do Estado será 20% desse valor, o que gerará um investimento
total de mais de 90 milhões de reais.

“Essa é uma conquista de todos nós. O esgotamento sanitário será com certeza
a obra mais importante dos últimos 20 anos. Ela marcará o começo da grande transformação
que iremos realizar em Barreiras”, comentou a prefeita Jusmari Oliveira.

Encontro com Secretário de Indústria e
Comércio da Bahia

A Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida hoje ,01, em Salvador, com o
Secretário Estadual de Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James Correia. O
objetivo do encontro é buscar apoio do Governo do Estado para a implantação em
Barreiras de um pólo têxtil.

“Já temos a confirmação de três grandes indústrias do segmento que se
instalarão em nossa cidade. Porém, estamos lutando em busca da implantação de um
pólo têxtil. Para isso, a parceria com o Governo do Estado é fundamental. Toda a
economia da região será beneficiada com a geração de centenas empregos diretos e
indiretos”, disse a Prefeita Jusmari Oliveira.
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R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 012/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Foto Estrela Produções
Objeto: Filmagem e reprodução de cópia de DVD, das
Sessões da Câmara Municipal.
Valor: R$ 3.900,00
Vigência: 01/09/2009 a 31/12/2009.

Serra Dourada – BA, 01 de setembro de 2009.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA NOTA À IMPRENSA
Prefeito de São Desidério afasta

funcionários denunciados no Bolsa
Família

O prefeito de São Desidério, Zito Barbosa, após receber ofício da

Promotoria de Justiça do Estado relatando possíveis irregularidades

no recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família, determinou,

em nome da transparência administrativa, o afastamento temporário

de três funcionários da prefeitura: o secretário de Meio Ambiente e

Turismo, Demósthenes Silva Nunes, a professora Maria Evilene da

Costa Lopes e administrador de núcleo populacional, Alcivando José

de Souza, que teriam dependentes cadastrados no programa.

Considerando a necessária e correta apuração dos fatos, a

administração municipal resolveu afastar ainda, um quarto servidor

público, Rodinei Martins Sudré que durante quatro anos respondeu

pela coordenação do programa no município e foi responsável pelo

cadastro realizado, no qual são apontadas as irregularidades.

Outra medida adotada pela atual administração foi a instauração de

uma comissão de sindicância que terá o prazo de 15 dias para apurar

os fatos. As conclusões serão remetidas à Promotoria Pública e, se

constatada a veracidade das acusações, serão instaurados processos

administrativos disciplinares, seguidos de demissão dos envolvidos,

a bem do serviço público.

Por fim, a administração de São Desidério solicitou, de imediato, uma

vasta e completa averiguação das informações do Programa Bolsa

Família, a fim de apurar a situação ora corrente.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a Adjudicação do Pregoeiro deste
município, HOMOLOGO o Pregão Presencial de nº 002/
2009 em favor da empresa: REDE ROYAL DE AUTO
POSTOS LTDA., no valor total de R$ 31.200,00,
vencedora do Item 01. Cristópolis-Ba 01 de Setembro
de 2009. MOISES DOS SANTOS CUSTODIO.
<!ID379601-

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO
CT. Nº 002/2009. PROC./ADM. Nº 002/2009 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 - OBJETO:
Aquisição de combustível CONTRATADA: REDE
ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA. VALOR
GLOBAL- R$ 31.200,00. Signatários: Moises dos Santos
Custodio, Presidente da Câmara Municipal e Robert
Sampaio e Silva, Representante Data da assinatura: 01/
09/2009.
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                           Nova certificadora apresenta compromisso pela biodiversidade
Chancelada por uma Declaração Nacional para Negócio e Biodiversidade, a certificadora

Life (Lasting Iniciative for Earth) nasceu no final de julho como um compromisso assumido por
representantes do governo federal, setor empresarial e organizações da sociedade civil. A Life
tem o objetivo de ser um instrumento de gestão para reconhecimento de iniciativas empresariais
em defesa da biodiversidade.
Esta novidade estará presente no I Seminário de Sustentabilidade no Agronegócio do Oeste da
Bahia, que será realizado no dia 3 de setembro, a partir das 8h, em Luis Eduardo Magalhães. O
presidente do Instituto Life Clovis Borges fala sobre a certificação socioambiental. Inédita no
Brasil e no mundo, a nova certificadora pretende reconhecer e premiar com acesso a capitais e
posicionamento de mercado as empresas que, ao longo dos anos, promovem ações em defesa
da biodiversidade.

Para se certificar, as empresas têm de provar que vêm desenvolvendo ações de proteção à
biodiversidade em situações que envolvem aspectos legais, gestão ambiental ou de conservação
da biodiversidade. A metodologia utilizada para a certificação permite que qualquer organização,
independente do setor, ou do tamanho, possam se certificar, podendo ser implantada em um
escritório de advocacia, numa indústria ou em um empreendimento do agronegócio.

[1º Seminário de Sustentabilidade Ambiental no Agronegócio do Oeste da
Bahia]

Data: 03 de setembro – a partir das 8h
Local: Auditório do Hotel Solar Rio de Pedras – Luis Eduardo Magalhães

Informações: (77) 3611 7173/bioeste@bioeste.org.br
Realização: Instituto Bioeste e Conservação Internacional Brasil

Patrocínio Master Plus: Syngenta e Monsanto
Patrocínio Master: BNB, Cooproeste, Ecoplan, e Parque Fioravanti Galvani
Parceria: Embrapa Cerrados, IFC, IMA, Imaflora, Instituto Life, Pas/Agrolem, Prefeitura Municipal de Luis Eduardo
Magalhães, Rádio Cultura, Rádio Barreiras, RTRS, Sindicato Rural, SPVS, TV Oeste e UNB

Assessoria de Comunicação Instituto Bioeste
Hebert Regis DRT 1976/GO
hebert@bioeste.org.br/ 99780913

Instituto Bioeste
Rua Guadalajara, 83; Centro; CEP: 47800-020
Barreiras-BA
www.bioeste.org.br
Tel: (77) 3611 7173
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