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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 Barreiras transparência
das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de
contas.
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São Desidério presente na consolidação do Plano
de Adequação dos Imóveis da Bahia

Cerca de 500 pessoas participaram do evento realizado em Luís Eduardo Magalhães

Secretários de Meio Ambiente de São Desidério, da Bahia e de Barreiras,
Demósthenes Junior, Eugênio Spengler e João Bosco, respectivamente

Após 10 meses do lança-
mento, foi consolidado na tarde
do dia  11, o Plano de Adequa-
ção e Regularização dos Imó-
veis Rurais da Bahia que visa
promover a regularização e a re-
cuperação de passivos
ambientais.

O Secretário Municipal de
Meio Ambiente e Turismo,
Demósthenes Junior participou
do evento e destacou a impor-
tância do plano para São
Desidério. “Além de ser uma
oportunidade para os produto-
res, é também um ganho para o
meio ambiente, pois agrega a

recuperação de áreas degrada-
das, a adequação de reservas
legais e a conscientização na
conservação dos recursos na-
turais”.

A presença dos secretá-
rios da Bahia Eugênio Spengler,
de Meio Ambiente e Eduardo
Salles, de Agricultura, confirma
a idéia de que é possível que
as duas esferas trabalhem em
consonância. “Este plano nos
apresenta um desafio, garantir
o desenvolvimento agrícola da
Bahia com sustentabilidade e
isso é possível”, diz Spengler.

A consolidação do plano
marca o início das adesões vo-
luntárias de proprietários rurais.
A previsão é que até 11 de de-
zembro de 2012, cerca de 700 mil
processos sejam concluídos.
Aqueles que não acompanharem
este prazo terão 360 dias para

apresentar ao órgão ambiental
competente o seu projeto de
adequação.

Segundo Eduardo Salles,
as prefeituras terão um papel
fundamental na aplicação do
plano. “O envolvimento e a or-
ganização das prefeituras faci-

litarão o alcance do nosso obje-
tivo, a participação dos técnicos
das secretarias municipais de
meio ambiente é essencial na
construção dos projetos que an-
tecedem a licença ambiental”, ex-
plica.

São Desidério detém uma
grande fatia da atividade agríco-
la baiana. O município está inse-
rido no plano que a partir de ago-

ra, definirá a atuação nos pro-
cessos de adequação e regula-
rização. A Secretaria de Meio
Ambiente conta com uma equi-
pe preparada e equipamentos
necessários para cumprir as de-
terminações do plano.

Texto e Foto: Jackeline
Bispo

Ocimar Campanholi, na busca da melhoria contí-
nua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura
que está comprometido em

. Promover o desenvolvimento sustentável, prote-
gendo o meio ambiente através da prevenção da polui-
ção, administrando os impactos ambientais de forma a
torná-los compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla e
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como es-
tabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas informa-
ções sobre seu desempenho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma responsá-
vel e ambientalmente correta;

            A DIREÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Antonio Martinho Campanholi, na busca da
melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambi-
ente, assegura que está comprometido em

. Promover o desenvolvimento sustentável, prote-
gendo o meio ambiente através da prevenção da polui-
ção, administrando os impactos ambientais de forma a
torná-los compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla e
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como es-
tabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas infor-
mações sobre seu desempenho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução dos im-
pactos ambientais através do uso racional dos recursos
naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma responsá-
vel e ambientalmente correta;

                                                      A DIREÇÃO
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Carlos Roberto Campanholi, na busca da melhoria
contínua das ações voltadas para o meio ambiente, asse-
gura que está comprometido em

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegen-
do o meio ambiente através da prevenção da poluição,
administrando os impactos ambientais de forma a torná-
los compatíveis com a preservação das condições neces-
sárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla e
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como esta-
belece e revisa seus objetivos e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas informa-
ções sobre seu desempenho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução dos impac-
tos ambientais através do uso racional dos recursos natu-
rais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma responsável
e ambientalmente correta;

                                                        A DIREÇÃO
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Por Aline Cruz

A Secretaria Municipal
de Agronegócios realizou on-
tem, dia 12, no auditório da
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas - CDL em Barreiras, a
apresentação do projeto ini-
cial para a XXVIII
Expobarreiras, que terá seu
tema voltado para a Agricul-
tura Familiar, como forma de
incentivar seu crescimento e
fortalecimento na região.

Em seguida, o ex-pre-
feito de Luís Eduardo Maga-
lhães, Oziel Oliveira, que
compõe a diretoria da feira,
enfatizou a importância do
evento para a região Oeste e
o destaque que tem em todo
o país. Logo após, foi reali-
zada uma mesa redonda com
a participação das principais
entidades parceiras, como o
SEBRAE, Acrioeste, Abapa,
Aiba, Caprioeste, EBDA,
CIOB, Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, Sindicato
Rural, CDL, entre outros,
com o objetivo de discutir e
definir melhorias para a Ex-
posição, usando principal-

mente de criatividade e ino-
vações, levando em conta as
experiências passadas, corri-
gindo as falhas e aperfeiço-
ando gradativamente a pro-
gramação e estrutura.

Uma das questões dis-
cutidas foi como utilizar, da
melhor maneira possível, o
espaço e os recursos que a
feira dispõe e que tem sido
ainda subutilizados.

Outro assunto debatido
foi a possibilidade de propor-
cionar também aos pequenos
produtores palestras, cursos
e demonstrações dinâmicas
para aprimorar seus conhe-
cimentos e assim exercer
suas atividades com maior
qualidade, visando maiores
oportunidades no setor
agropecuário.

AXXVIII  Expobarreiras
será realizada nos dias 04 a
11 de julho e traz grandes ex-
pectativas tanto para o
agronegócio quanto para to-
dos os segmentos envolvidos
direta ou indiretamente em
toda a região.

Agricultura Familiar será o tema da
XXVIII Expobarreiras

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo
Magalhães

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo
Magalhães

Conferência Nacional das Cidades terá
representante de Luís Eduardo Magalhães

A 4ª Conferência Esta-
dual das Cidades realizada en-
tre os dias 5 e 8 de maio em
Salvador, reuniu 2.000 repre-
sentantes de 285 cidades
baianas, entre prefeitos, vere-
adores e integrantes de movi-
mentos sociais. O encontro
teve como objetivo promover
um diálogo intersetorial sobre
o planejamento do espaço ur-
bano, com melhores condições
de mobilidade, acessibilidade,
saneamento e qualidade de
vida.

O governador Jaques
Wagner participou da plená-
ria de abertura ressaltando a
importância da realização de
encontros como esse. “Para
nós, governar é compartilhar
o poder com quem tem o po-
der original, que é o povo na
sua organização social. Com
essa participação, a solução é
sempre melhor e mais dura-
doura. Temos que ouvir para
construir uma Bahia com ci-
dades mais acolhedoras”, de-
clarou Wagner.

Durante a conferência

foram escolhidos os delega-
dos que vão representar o
estado na etapa nacional do
evento, que acontece em
Brasília no mês de junho.
Carlinhos Antônio Pierozan,
diretor de Desenvolvimento
Econômico de Luís Eduardo
Magalhães foi um dos esco-
lhidos. Para ele a maior difi-
culdade foi conseguir voz ati-
va nas plenárias. “Os repre-
sentantes da capital e entor-
no fazem mobilizações ale-
gando serem maioria, não le-
vando em consideração que
a Bahia não é apenas a Capi-
tal, mais sim todos os municí-
pios”, criticou Pierozan.

A conferência das cida-
des é organizada pelo Con-
selho Estadual das Cidades
(ConCidades/BA) e pela Se-
cretaria de Desenvolvimento
Urbano (Sedur). São fóruns
deliberativos com espaço
para a participação coletiva na
definição das diretrizes a se-
rem adotadas nas políticas
públicas de desenvolvimento
urbano.

www.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br
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