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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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

Neste domingo, 20, das 14 às 18horas, serão aplicadas as provas para os candidatos inscritos no nível superior,
fundamental ou professor nível 1, do concurso público da Prefeitura de Barreiras.

Estão sendo oferecidas 1.401 vagas, com salários de R$ 380 a R$ 1.749,02. Os candidatos devem obter os
car tões informativos dos locais de prova somente por meio dos sites: www.barreiras.ba.gov.br ou
concursos.fapes.org.br, para imprimir o cartão basta apenas acessar um dos sites e digitar o número da identidade ou
CPF e a data de nascimento.

De acordo com os representantes da Fundação de Administração e Pesquisas Econômico-Social - FAPES, empre-
sa responsável pela elaboração e aplicação das provas, é importante que os candidatos cheguem com antecedência
no local de prova, além disso, devem portar a identidade e o comprovante de pagamento da inscrição.

“Ressaltamos para que os candidatos não deixem para chegar em cima da hora aos locais de prova. Além disso,
é importante que verifiquem com antecedência o seu material para fazer a prova como lápis, borracha e caneta”, disse
a representante da FAPES, Débora Anunciação.

As provas para o nível médio serão aplicadas no dia 27/01, das 08 às 12h. “Além de ser uma forma para suprir o
quadro de profissionais de forma totalmente isenta, o concurso irá colaborar para a economia da prefeitura, muitos
serviços que eram terceirizados a partir da nomeação dos concursados serão executados pelos próprios funcionários
da prefeitura. Desejamos boa sorte a todos os inscritos”, comentou o Prefeito Saulo Pedrosa.

Candidatos devem estar atentos aos
locais de prova do concurso
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Prefeitura Municipal de São Desidério
CNPJ 13.655.436/0001-60

Praça Emerson Barbosa nº 01 - Centro  - Telefone: (0**77) 623-2145
CEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BAHIACEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BAHIACEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BAHIACEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BAHIACEP 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BAHIA

Prefeitura entrega obras onde foram
investidos R$ 700 mil

Na sexta-feira, 18, às 19h, o prefeito Arnon Lessa e o Secretário de Infra-Estrutura de São Desidério, Zito,
fazem a inauguração de um conjunto de obras no povoado de Canabravão, a 21 km  da sede. Iniciadas em
outubro de 2006 e concluídas neste mês, as obras totalizam um investimento de R$ 700, oriundos do município.

Os cerca de 250 habitantes do povoado receberão da Prefeitura, a Praça Joaquim Pereira de Souza, a Quadra
Poliesportiva Urânio Pimentel de Carvalho e a pavimentação de todas as ruas. Trata-se da primeira localidade do
oeste da Bahia com as ruas 100% pavimentadas em bloquete. Foi oferecida ainda, a construção das calçadas em
frente às casas, um investimento que deveria ser dos moradores, mas que a Prefeitura arcou.

Cinqüenta e cinco casas formam o povoado de Canabravão, todas recebem água encanada a custo zero,
implantada pela Prefeitura. Além disso, são beneficiadas com energia elétrica também levada pela Prefeitura. São
pequenos produtores que vivem da agricultura e da pecuária e que contam ainda com o projeto de cachaça criado
pelo poder público municipal.

A data da inauguração das obras de Canabravão dá início aos festejos de São Sebastião, padroeiro do local
e que é homenageado no dia 20 de janeiro.

———————————————————————————————————————
Ascom -  16.01.08
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Rádio comunitária é instalada na
Vila Brasil

Na manhã de ontem,
14, o Prefeito Saulo Pedrosa
acompanhado da Secretária
de Educação, Maria Anália
Miranda foi convidado a co-
nhecer as instalações da rá-
dio comunitária Nova FM
104.9, instalada no bairro Vila
Brasil.

De acordo com o Dire-
tor Presidente, Carlos Tito
Marques Cordeiro, a implan-
tação da rádio é uma antiga
reivindicação da associação
comunitária da Vila Brasil.
“Desde 1998 estamos em
busca da implantação dessa
rádio em Barreiras, nesse
longo período de luta, con-
tamos com o apoio significa-
tivo do então Deputado Fe-
deral Saulo Pedrosa e do na
época Ministro de Relações
Institucionais, Jacques Wag-
ner”.

Conforme o diretor Car-
los Tito, a rádio está funcio-
nando em estágio experi-
mental até o dia 30 deste
mês. Após a definição dos
programas, a emissora fun-
cionará todos os dias por 24
horas ininterruptas.

“A Nova FM tem o ob-
jetivo de ser a voz do povo
em busca da garantia dos
seus direitos como cidadãos,
para isso, teremos uma pro-
gramação imparcial que ou-
virá todas as partes”, disse
o locutor Ednilson Rodrigues.

De acordo com o Pre-
feito Saulo Pedrosa a insta-
lação da rádio comunitária

na Vila Brasil é uma con-
quista para comunidade.
“Acompanhei de perto a ba-
talha da associação dos mo-
radores da Vila Brasil pela
instalação dessa rádio. Este
é com certeza um bairro sur-
preendente, com um povo
lutador e que não desiste
nunca de buscar melhorias
para toda a comunidade.
Como gestor, fico contente
em saber que a cidade ago-
ra conta com mais um veí-
culo de comunicação”.

A secretária Maria
Anália enfatizou também a
importância da rádio comu-
nitária como difusora da
educação. “O nosso objeti-
vo neste ano é de colocar
todas as crianças de Barrei-
ras na escola, para isso, pre-
cisaremos do apoio dos ve-

ículos de comunicação e
nesse sentido a rádio co-
munitária possui um papel
de grande importância, in-
centivando os pais a ma-
tricularem seus filhos e
acompanharem o rendi-
mento escolar”.

Saiba mais sobre as
rádios comunitárias

De grande alcance, es-
pecialmente entre as popu-
lações de menor poder
aquisitivo e de regiões dis-
tantes dos centros urbanos,
excelente prestador de ser-
viço e formador de opinião,
o rádio é um dos mais im-
portantes meios de comu-
nicação. Todos esses fato-
res positivos deveriam ser,
pelo menos em tese, ampli-
ficados pelas rádios comu-
nitárias.

E o que é uma rádio
comunitária? “A idéia de rá-
dio comunitária nasceu
com o sentido de dar voz
aos populares. Trata-se de
uma pequena estação de
rádio, que dá condições a
determinada comunidade
de ter um canal de comu-
nicação inteiramente dedi-
cado a ela, pelo qual seus
membros vão divulgar
suas idéias”, explica o pro-
fessor do curso de Rádio e
TV do Centro Universitário
Municipal de São Caetano
(IMES) Valdir Boffetti.

Segundo ele, sua
principal característica é a
participação efetiva da co-
munidade. “É diferente de
uma rádio comercial local,
por exemplo. Na comuni-
tária as pessoas podem
participar na produção da
programação e não ficar na
mera posição de ouvintes”.
Para Valdir Boffetti, a pro-
posta da rádio comunitária
“ é fantástica” porque re-
voluciona o entendimento
da sociedade. “Nós sabe-
mos que hoje quem tem
poder é quem pode falar.
A rádio comunitária muda
isso e divide esse poder
porque abre espaço para
o cidadão comum, que
faz parte de uma comu-
nidade pequena, falar”.
F O N T E :
www.imesexplica.com.br
- Reportagem: Camila Es-
cudero
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e, consi-
derando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos públicos, RATIFICA E HOMOLOGA os
atos praticados através do Presidente da CPL deste Município e sua equipe de apoio, referente ao Julgamento do
Processo de Licitação Carta Convite nº 01/2008, de 17 de Janeiro de 2008. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito
Municipal – Formosa do Rio Preto – BA. 18 de Janeiro de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2008

A Pregoeira do Município de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Licitação Pregão Presencial nº
01/2008, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de madeira cerrada para este Município. No dia 22/
01/2008, as 10:00 horas, (horário local). Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação,
no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Praça
da Matriz, 22 – centro - Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP: 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Líbia Cristiane
Nogueira da Silva – Pregoeira - Formosa do Rio Preto – 18/01/2008.


