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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, Prefeitura Municipal  de Serra Dourada   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

Wagner visita Bahia Farm Show e anuncia obras
para Barreiras

Na cerimônia de abertura da 2ª edição do Bahia Farm Show, foram
anunciadas a construção do Presídio Regional e a implantação do Núcleo
de Direitos Humanos e do Procon. O Governador Jaques Wagner destacou

que as obras destinadas a Barreiras beneficiarão todo o Oeste.

    Com a visita do Governador Jaques
Wagner a 2ª Bahia Farm Show, nesta
terça-feira, 02, foram anunciadas
novidades que beneficiarão a Região
Oeste, sobretudo a cidade de Barreiras.
A prefeita Jusmari Oliveira foi uma das
representantes das prefeituras da
região. Os secretários estaduais da
Agricultura, Roberto Muniz, de
Relações Institucionais, Rui Costa, de
Meio Ambiente, Juliano Matos, da
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos,
Nelson Pellegrino e o superintendente
do IBAMA, Célio Costa,
acompanharam a comitiva do
governador. Jaques Wagner salientou
a importância do encontro entre
lideranças políticas e agricultores.
“Esta é a oportunidade que todas as
cidades da região têm para mostrar as
potencialidades de cada município,
fortalecendo os laços para que projetos
sejam efetuados em cada cidade, com
a parceria do município e do Estado”.
O governador anunciou uma série de
projetos que, segundo ele, serão
colocados em prática ainda este ano
em Barreiras. A construção do Presídio
Regional e a instalação do Núcleo de
Recursos Humanos e do Procon serão
concretizadas por meio da parceria
entre Estado e Município, conforme
declarou o secretário de Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos, Nelson

Pellegrino. “Wagner acredita muito no
potencial de Barreiras, sobretudo agora,
na administração da prefeita Jusmari,
que tem nos procurado constantemente
para que recursos, obras e projetos
sejam implantados em Barreiras. Agora
, estamos tomando as ultimas decisões
sobre o presídio Regional, que
beneficiará não apenas Barreiras, mas
toda a região”, assegurou Pellegrino. As
negociações relacionadas ao Presídio
Regional estão em fase de finalização.
Na próxima semana a prefeita Jusmari
irá a Salvador assinar a licitação que
autoriza o processo de construção das
obras. Quanto ao Núcleo Regional de
Recursos Humanos, o Governo do
Estado assegurou a implantação,
equipamentos e qualificação dos
profissionais que farão parte da equipe
de atendimento. Farm Show - A feira
que se estenderá até sábado, 06,
mobilizará cerca de 150 expositores,
com uma estimativa de público de 26
mil pessoas. O evento tem como
objetivo atender o grande empresário,
apresentando novas técnicas,
pesquisas científicas e culturas
adaptadas à região. Os pequenos
produtores da agricultura familiar
também têm espaço garantido, por
meio da oferta de linhas de créditos,
para aquisição de maquinário e
qualificação da mão de obra. “O Bahia

Farm Show é um evento que foi trazido
para o Oeste através da luta de muitas
lideranças políticas locais, e agora
vendo a repercussão, e contribuição
deste na sociedade, estamos
satisfeitos. A Prefeitura de Barreiras se
faz presente, buscando apoio junto ao
Governo do Estado para que o
desenvolvimento da agricultura familiar,
uma das prioridades desta gestão, seja
conquistado, aumentando a renda da
população barreirense”, declarou a
prefeita, Jusmari Oliveira.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada,
Estado da Bahia, torna público a TP. 019/
2009 que receberá propostas para
prestação de serviços na execução de
meio-fio e escavação para o abastecimento
de água no conjunto habitacional São
Gonçalo, nesta cidade de Serra Dourada
conforme especificações anexas ao Edital,
no dia 19/06/2009 às 09:00 horas. Lei
nº.8.666/93. Mais informações na CPL.
Serra Dourada – Ba, 03/06/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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