
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.
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Kelly Magalhães continua à frente da Comissão de Educação

Na manhã desta ter-
ça-feira (01), por unanimi-
dade a deputada estadual
Kelly Magalhães (PCdoB)
se manteve como presi-
dente da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia da
Assembleia Legislativa. A
reinstalação das comis-
sões se deu por conta da
adesão de diversos depu-
tados da casa ao recém-
criado PSD.

Universidade Federal do
Oeste Baiano (Ufoba) para
o Território de Identidade
da Bacia do Rio Corrente”,
informou.

Até o final do semes-
tre, Kelly também afirmou
que irá marcar uma audi-
ência com o Secretário Es-
tadual de Educação, Osval-
do Barreto, para que seja
feito um balanço e uma dis-
cussão a respeito as ações
do Governo Estadual para

Foto: Instalação das Comissões Parlamentares da Assembleia Legislativa.

A parlamentar ficou
satisfeita com o resultado
e disse que terá oportuni-
dade de dar continuidade
ao trabalho desenvolvido.
Continuaremos com o
foco de lutarmos pela am-
pliação e pelo for taleci-
mento das universidades
públicas no estado. “Na
próxima semana, em espe-
cial, iremos realizar uma
audiência pública para tra-
tar de um campus da nova

o setor durante o ano de
2011.

O deputado Bruno
Reis (PRP) também per-
maneceu como vice-pre-
sidente e o colegiado ga-
nhou mais três compo-
nentes. A deputada Ivana
Bastos (PSD), Cláudia Oli-
veira (PSD) e Fátima Nunes
(PT). A presidente também
comemorou a par ticipa-
ção de mais mulheres na
comissão.
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Herbert participa de Audiência Pública pró UFOBA
O deputado estadual Herbert Barbosa (DEM) participou, na sexta-

feira passada (28), de uma Audiência pública realizada no município de
Santa Maria da Vitória, em defesa da implantação de um Campus da
Universidade Federal do Oeste na Região do Rio Corrente.

O evento contou com a participação de mais de 5 mil pessoas
vindas dos diversos municípios da Microrregião de Santa Maria da
Vitória, a exemplo de grandes caravanas dos municípios de Santana e
Correntina, além de diversos prefeitos, Deputados Estaduais e Federais.

Segundo o Parlamentar, "o evento foi de grande importância para
a concretização do sonho da Universidade Federal no Vale do Rio Cor-
rente, pois demonstrou força e disposição daquela população para cor-
rigir uma grande injustiça, haja vista que no Vale do Rio Corrente não
existe nenhuma Unidade de Ensino Superior, Estadual ou Federal, nem
mesmo qualquer Unidade de Ensino Técnico, ainda que tenha população
superior a 200 mil habitantes e uma importância econômica e cultural
de grande relevância no contesto de todo o Oeste da Bahia."

A vinda da Universidade Federal para o Vale do Rio Corrente
contribuirá, consideravelmente, para a consolidação do desenvolvimento
da Região, e evitará que os alunos que ali concluam o ensino médio
tenham que se deslocar por grandes distâncias para ter a oportunidade
do ensino Superior.

O Deputado Herbert Barbosa acredita que a Região do Vale do Rio
Corrente será contemplada com um Campus da UFOBA, dado a de-
monstração de força do povo neste evento e de toda a força política
suprapartidária envolvida, que deverá sensibilizar o Ministro da Educa-
ção e até mesmo a Presidente Dilma Rousseff.

Fonte: Assessoria do Parlamentar

Energia Florestal S/A das FazendasFlor de Lis I e II,
na busca da melhoria contínua das ações voltadas para o
meio ambiente, assegura que está comprometida
em:Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo
o meio ambiente através da prevenção da poluição, admi-
nistrando os impactos ambientais de forma a torná-los
compatíveis com a preservação das condições necessári-
as 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-
belecer e revisar seus objetivos e metas ambientais;

Garantir transparência nas atividades e ações das
fazendas, 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 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.

POLÍTICA  AMBIENTAL PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Energia Florestal S/A, CNPJ 13.445.575/0001-60 tor-
na público que está requerendo a Secretaria de Meio Ambi-
ente e Turismo – SEMATUR, a Licença Ambiental da ativi-
dade de silvicultura em uma área de 320,00 ha, nas Fazen-
das Flor de Lis I e II, localizadas na Rodovia BR 020, Km
45, Zona Rural – Barreiras – BA.

Representante legal: Eveline Amélia Alves Soares
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Texto e Foto: Jornal Classe A

A Embasa apresentou no dia 25 de outubro, no Centro Cultural Celso Barbosa, em São Desidério, o projeto de
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, localizado no Oeste da Bahia. O investimento de R$
12,8 milhões, com recursos provenientes da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, pretende
atender toda a população da sede municipal, beneficiando cerca de sete mil pessoas.

O projeto deve ser aprovado até o início de 2012, quando a Embasa vai preparar um edital para licitar a execução
da obra. Segundo Mirela Souza, engenheira do setor de projetos de esgoto da Embasa, depois da consulta à popula-
ção, a equipe técnica inicia o detalhamento do projeto, principalmente os sistemas hidraúlico e elétrico. “Esse é o
primeiro momento de consulta pública sobre o projeto. Depois de licitada a obra, ainda serão buscadas as licenças de
operação e ambiental”, explica.

Com extensão de 34,5 quilômetros de rede coletora, o projeto prevê a construção de um interceptor e três
estações elevatórias, que vão bombear o esgoto até a Estação de Tratamento, que será implantada no povoado de
Roçado Velho, localizado a quatro quilômetros do centro urbano. O sistema de esgotamento sanitário terá uma capaci-
dade de tratar aproximadamente 19 litros por segundo de esgoto.

Durante a elaboração do projeto, também foram desenvolvidos um diagnóstico socioambiental e um estudo
demográfico baseados em informações de órgãos oficiais, tais como o IBGE e a SEI, que ofereceram suporte à equipe
técnica para dimensionar o número de pessoas que serão atendidas. Segundo o engenheiro projetista, Nilvam Santos
Conceição, o sistema de esgotamento sanitário será construído para atender 9,6 mil habitantes, levando em conside-
ração o crescimento populacional em duas zonas de expansão da sede de São Desidério, com uma projeção para
2031.

Assessoria de Comunicação da Embasa
Unidade Regional de Barreiras
(77) 3612 9366

Embasa apresenta projeto de esgotamento sanitário para São Desidério
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