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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, a Prefeitura Municipal de Brejolândia 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

Barreiras – BA, 03 de agosto de 2009

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizará no próximo
dia 03 de agosto, às 18 horas na Câmara de Vereadores de
Barreiras, uma seminário em comemoração ao IV Centenário
do TJ-BA. O evento é direcionado aos magistrados,
advogados e demais operadores do Direito e terá como
temática “A justiça no Século XXI”.

O encontro dá prosseguimento à série de seminários
iniciada em abril com a palestra do conselheiro Joaquim
Falcão, do Conselho Nacional de Justiça e em Barreiras conta
com o apoio da Faculdade São Francisco de Barreiras- FASB.

Ainda como parte das comemorações, o TJ Bahia
firmou uma parceria com a Faculdade São Francisco de
Barreiras, quando inaugurará um novo posto do Balcão de
Justiça e Cidadania na Unidade de Serviços da FASB. O
balcão que já atende quatro bairros de Barreiras através das
Casas da Família, ganhará um preposto no centro da cidade,
onde já são  oferecidos outros serviços na área jurídica, a
exemplo do Núcleo de Prática Jurídica da FASB.

A inauguração acontecerá às 14h no próximo dia 04
de agosto e contará com a presença da Desembargadora do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Dra. Silvia Zarif.
Neste sentido, contamos com a sua valiosa cobertura a fim
de divulgar este serviço à comunidade local.

Cordialmente

Vandré Vilela

Clube da Fibra FMC discutiu a
formalização das empresas rurais

Clube da Fibra FMC, realizado em São Paulo, entre os dias 29 de julho e 1º de
agosto. O evento promoveu um bem-sucedido debate sobre a formalização
das empresas rurais, envolvendo questões sobre as necessidades para um
novo marco regulatório e os benefícios da prática.
 
A senadora Kátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura
(CNA), iniciou a série de palestras e defendeu a profissionalização da agricultura
e o constante cuidado com o meio ambiente. Após o painel, a senadora
destacou a importância da criação de um espaço para debates como o Clube
da Fibra. “Eventos como esse nos aproximam dos empresários rurais e
permitem com que um tema importante como a profissionalização da
agricultura entre em pauta. Há seis meses a CNA trabalha por isso. Acredito
que com o espaço conquistado seja possível chegar mais rápido ao nosso
objetivo”, aponta. Segundo ela, são necessárias mudanças na legislação
ambiental, de forma que seja garantida a manutenção da produção agrícola
nacional.
 
Nos dias que seguiram, palestras, mesas-redondas e workshops ao longo do
evento abordaram diferentes questões acerca da mudança do regime fiscal
dos negócios agrícolas de “pessoas físicas” para “pessoas jurídicas” (PJtação)
como peça fundamental na criação desse novo marco regulatório. O jornalista
Joelmir Betting comandou uma mesa-redonda na qual foram esclarecidas
dúvidas acerca da pejotação, com relação ao ambiente regulatório, planejamento
sucessório, investidores institucionais e obtenção de crédito.
 
 ”Diversificação, inovação constante, eficiência, colaboração e intercâmbio
de conhecimentos são princípios determinantes para o crescimento do
mercado. Daí a importância da realização de um evento como o Clube da
Fibra, pela sua forma de planejar e discutir eficiências do mercado, a fim de
descobrir fatores que contribuam para fortalecer e gerar demanda para o
agronegócio brasileiro e promover o alinhamento dos recursos para este
objetivo”, declara Antonio Carlos Zem, diretor presidente da FMC para a
América Latina.
 
Walter Horita, cotonicultor da Bahia, avalia positivamente a realização do
evento. Segundo o empresário, a iniciativa abre espaço para debates importantes
para o segmento. “Tem muito valor para nós, empresários rurais, termos um
espaço para trocarmos informações acerca de um assunto que está em alta,
como a pejotação. Acredito que, agora, cada um deva pensar mais a respeito,
de acordo com suas propriedades, e ponderar os próximos passos”, aponta.
 
Paralelo, um workshop sobre algodão adensado com os principais especialistas
do setor chamou atenção dos participantes. Na ocasião foram apresentados
estudos recentes sobre a prática e discutidas as formas mais eficazes de
combate às pragas e plantas daninhas. A abertura ficou por conta de Gustavo
Canato, gerente de produtos da FMC, e as apresentações que seguiram foram
realizadas, respectivamente, pelo professor Dr. Jamil Constantim, professor
Dr. Ederaldo Chiavegatto, Dr. Walter Jorge dos Santos e Dr. Ciro Rosolem.
 
Sobre o Clube da Fibra
 
Desde que foi criado pela FMC, em 1997, o Clube da Fibra é referência como
fórum de discussão dos desafios e oportunidades da cadeia produtiva de
algodão. O sucesso da iniciativa incentivou a criação da Associação Brasileira
dos Produtores de algodão (Abrapa), em 1999, consolidando, assim, a criação
de um espaço de discussão de alto nível e uma representação moderna e ativa
em busca de oportunidades para o agronegócio brasileiro.
 
Os encontros anuais do Clube da Fibra reúnem produtores que representam
80% do PIB do algodão e 10% do PIB da soja no Brasil, sempre trazendo para
discussão temas de interesse para o agronegócio em geral e para o setor
algodoeiro em particular. Em 2009, a FMC abre o Clube da Fibra para a
participação de outros agentes da cadeia de valor do algodão. Empresas como
BUNGE e Fundação Dom Cabral (FDC) são parceiras do evento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

POLÍTICA  AMBIENTAL

Decreto Nº. 021 de 03 de Agosto de 2009

Abre crédito Suplementar no valor total de (R$ 210.424,73) Duzentos
e Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Três
Centavos, para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere
a Lei Municipal em vigor,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
Dotações Suplementadas
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