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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
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COPAGRO – Cooperativa de Produtores Agrícolas de Roda Velha
CNPJ: 08.773.927/0001-76

NIRE: 2940003456-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COPAGRO – Cooperativa de Produtores Agrícolas de
Roda Velha, ficam convocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária (AGO), a se realizar no dia 11 de Junho de 2010, em primeira convocação às 14:00 horas,
em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira convocação às 16:00 horas, na sede da
cooperativa, á Av. Ahylon Macedo, 1.039, Acesso “A”, Bairro Boa Vista, CEP: 47806-180 - Barreiras
- BA, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Republicação do Edital de
Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária de 31.03.2010 e ratificação
da Ata; 2) Outros assuntos.  Nota: Nesta data, a cooperativa conta com 22 cooperantes.

Barreiras/BA, 24 de maio de 2010.

WALTER YUKIO HORITA
Diretor Presidente

Barreiras comemora 119 anos

SHOW  DE  ADELMÁRIO  COELHO

No aniversário de Barreiras, o Governo Cidade
Mãe proporcionou uma programação diferenciada.
Esporte, inaugurações e música fizeram dos 119 anos
de Barreiras uma grande festa.

Uma grande festa foi organizada pela Prefeitura
de Barreiras para comemorar os 119 anos da cidade.
Na manhã desta quarta-feira, 26, o hasteamento das
bandeiras deu início às programações do dia juntamente
com uma competição ciclística na BR – 242. À noite,
foi a vez de Adelmário Coelho subir ao palco e
apresentar todo o seu repertório na Praça Landulfo
Alves.

PARABÉNS, BARREIRAS!

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,  Prefeitura Municipal de Barreiras  zelando
pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a
devida prestação de  contas.



Secretaria de Educação investe na educação infantil
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Secretaria de Educação investe na
educação infantil

Notícia da Prefeitura Municipal de Barreiras

Texto Carina Cruz

Entendendo que a presença e
o bom desempenho das crianças nas
séries iniciais são fundamentais para
a formação escolar de qualidade. A
Secretaria Municipal de Educação
tem aumentado gradativamente o
número de vagas oferecidas para
educação infantil. Dados fornecidos
pela coordenação geral de educação
comprovam o investimento na edu-
cação infantil do campo e zona ur-
bana.

A educação infantil atende
duas modalidades a pré-escola e cre-
che, com crianças de zero a cinco
anos. No campo em 2008, eram ofe-
recidas para pré-escola 39 escolas e
hoje são 43, o número de alunos tam-
bém aumentou antes eram 141 e hoje

são 500. “Estamos trabalhando para am-
pliar o número de vagas e oferecer um en-
sino de qualidade para a educação infan-
til, pois sabemos que muitas mães preci-
sam trabalhar e não tem com quem deixar
os seus filhos”, afirmou a Secretária de
Educação Maria do Carmo.

Na zona urbana em 2008, existiam
quatro creches, atualmente são oito, do-
brando a oferta de vagas. Com isso, o nú-
mero de crianças atendidas que era de 272
passou para 495, auxiliando assim, a mui-
tas mães que precisavam de um local ade-
quado para deixar seus filhos enquanto
trabalham. 30 unidades de ensino atendi-
am a pré-escola, este ano são 36, o que
gerou um aumento do número de crianças
beneficiadas pela rede municipal de 1.663
para 2.264.

Produtor será remunerado por preservação ambiental

 Com isso, produtores rurais
deverão receber recursos por ativi-
dades de manutenção, recuperação
ou restauração de ecossistemas natu-
rais.

A medida atende uma reivin-
dicação antiga e muito pertinente do
setor agropecuário nacional. Além
de estimular a preservação dos re-
cursos naturais e o desenvolvimento
da atividade rural sustentável, o pa-
gamento acaba com o ônus existen-
te apenas no campo, setor obrigado
por lei a manter intocáveis imensas
áreas de mata nativa. “Vamos resga-
tar a dignidade daqueles que sempre
preservaram e preservam o meio am-
biente, a um custo muito alto, e ar-
cam sozinhos com as despesas na
propriedade. Eles atendem ao apelo
social de salvar os recursos naturais e
produzem benefícios a todos. Não
dá pra ter essa responsabilidade sem
ser remunerado”, ressaltou Fábio
Souto.

O parlamentar afirmou ain-
da que a medida é um incentivo a
mais para quem preserva e cumpre a
lei. “Essa política vai motivar o agri-
cultor a preservar além daquilo que a
lei determina. É justo que as pessoas
responsáveis pela conservação dos

O agricultor brasileiro que ajudar a conservar o meio ambiente poderá ser remunerado pelo governo federal a
partir de agora. A Comissão de Agricultura da Câmara Federal aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, 26 de
maio, o Projeto de Lei nº 792/07, na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Fábio Souto (DEM/BA),

que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.

ecossistemas recebam recursos ou van-
tagens por prestar esses serviços, pois
não basta apenas cobrar de quem polui
ou degrada, é preciso destinar recursos a
quem voluntariamente garante a oferta
de serviços ambientais”, enfatizou.

Todos os produtores rurais brasi-
leiros serão beneficiados com a nova po-
lítica. Entre as ações que podem receber
pagamento estão as que promovem a
conservação dos recursos hídricos, as que
criam corredores ecológicos, as que re-
cuperam unidades de conservação e as
que capturam e armazenam carbono. O
substitutivo de Fábio Souto também in-
clui um dispositivo interessante que des-
tina pagamento a iniciativas de preser-
vação de remanescentes vegetais nas ci-
dades.

Como funciona
A Política Nacional de Pagamen-

to por Serviços Ambientais (PNPSA)
será efetivada pelo Programa Federal de
Pagamento por Serviços Ambientais –
ProPSA. Para participar, o produtor ru-
ral terá que atender uma série de requisi-
tos especificados no projeto.

Uma comissão, formada por in-
tegrantes de sete ministérios e represen-
tantes da sociedade civil, será responsá-
vel por definir os critérios de escolha
dos que receberão recursos e os valores

das remunerações. Cabe ao colegiado
também acompanhar e fiscalizar as
operações do fundo que irá financiar o
programa. A verba virá em parte da
exploração de petróleo, parte do or-
çamento da União, decorrentes de acor-
dos e convênios celebrados entre ór-
gãos federais, estaduais e municipais,
de empréstimos de instituições finan-
ceiras nacionais e internacionais, além
de doações de entidades nacionais e
internacionais.

Código Ambiental
Brasileiro

O pagamento por serviços
ambientais também é tema das dis-
cussões para elaboração do relató-
rio final da comissão que analisa
mudanças na legislação ambiental,
que será apresentado no início de
junho. Segundo Fábio Souto, a apro-
vação da proposta é importantís-
sima para a criação do Código
Ambiental Brasileiro. A matéria
deve ser mencionada como com-
plemento à nova lei.

Tramitação
O PL 792/2007 ainda pre-

cisa ser apreciado pelas comissões
de Meio Ambiente, Finanças e Tri-
butação e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA OS 119 ANOS DE
BARREIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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