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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

PÁG:04

Prefeita Jusmari participa de lançamento do
Residencial Cidade Nova

A prefeita Jusmari
Oliveira participou no sá-
bado, 09, do lançamento
do residencial Cidade
Nova Barreiras, uma reali-
zação das empresas
Deltaville Empreendimen-
tos Imobiliários, de Barrei-
ras e, Scopel Desenvolvi-
mento Urbano, de São
Paulo. Localizado na saí-
da para Angical o empre-
endimento deverá gerar,
até o final da implantação,
cerca de 1 mil empregos,
entre diretos e indiretos, o
projeto tem investimentos
de R$ 34 milhões, dos
quais R$ 32 milhões nas
obras e R$ 2 milhões em
marketing. Possui
infraestrutura completa,
com ruas asfaltadas e
avanços tecnológicos
como o sistema wi-fi (co-
nexão sem fio à internet).

“Agora sim, Barreiras
vai crescer de forma pla-
nejada, o que não se via
antes. O Governo Cidade
Mãe tem esse compro-
misso de aprovar projetos
que possuam planejamen-

to e também, apelo social,
que oportunizem às pessoas
de menor poder aquisitivo, a
compra de seus terrenos”,
disse a prefeita. Para garantir
a compra de imóveis em Bar-
reiras a preços mais acessí-
veis, a administração munici-
pal alterou a lei 647, de no-
vembro de 2004 que prevê
parcelamentos para habitação
popular em loteamentos di-
versos.

Lei esta que já começou
a vigorar no projeto do
residencial Cidade Nova com
a disponibilização de terrenos
a partir de 144 m², preços

atrativos e amplamente fi-
nanciados. “O empreendi-
mento visa atender a ca-
rência de locais que ofere-
çam qualidade de vida para
construção de residências
das pessoas que trabalham
na região. Tudo isso só foi
possível graças à parceria
que firmamos com o Mu-
nicípio que demonstrou a
preocupação de acabar
com a carência de espaço
para a população de me-
nor poder aquisitivo” ava-
lia o proprietário da
Deltaville, Antonio
Guadagnin.

Durante a visita a
prefeita destacou ainda o
loteamento como exemplo
para futuros projetos de ex-
pansão imobiliária no muni-
cípio. “O governo, com a
aprovação desse loteamento,
mostra a responsabilidade
que uma administração pre-
cisa ter com o seu povo. Hoje
vários de Barreiras sofrem
com a falta de infraestrutura
justamente porque não fo-
ram planejados, mas, com a
chegada do Cidade Nova um
novo de desenvolvimento
começa a fazer parte da roti-
na do barreirense”, finalizou.



ATOS OFICIAIS

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

                                 Barreiras, 12 de abril de 2011              Página 02

São Desidério oportuniza um dia de cidadania
“Encurtar as distâncias

e levar a administração até as
comunidades mais distan-
tes”. Foi assim que a secre-
tária de Assistência Social,
Gabriela Nogueira definiu a
Caravana da Cidadania reali-
zada pela segunda vez este
ano. Durante toda a sexta-fei-
ra, 08, foram atendidas mais
de 200 famílias - cerca de 750
pessoas - das oito comunidades
que abrangem a região de Sítio
Novo, a 30 km da sede. “Repetir
esse sucesso só prova que a Ca-
ravana tem dado certo. É nosso
interesse que ela aconteça por
mais vezes. É o momento de apro-
ximação entre comunidade e os
serviços das secretarias”, comen-
tou o vice-prefeito Demir Barbo-
sa.

A Escola Municipal Pedro
Alvino da Rocha e imediações fo-
ram os pontos de encontro e ins-
talação de estandes de atendimen-
to pelas equipes das secretarias
de governo. A Casa da Família pro-
moveu gincana espor tiva com
premiações e oficina de artes. A
criançada ainda degustou algodão
doce e guloseimas. “Hoje não teve
aula, mas nós convidamos os
pais, alunos e toda a comunidade
e eles atenderam o nosso convite.
Conseguimos realizar a gincana e
trazer esse parquinho de brinque-
dos que era um sonho”, pon-
tuou o diretor da escola, Luiz
Paulo Pereira. Funcionários
da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer realizaram pa-
lestras sobre auto-estima e
motivação pessoal.

A equipe da Secretaria
de Meio Ambiente e Turismo
abordou a questão da preser-
vação ambiental e o Projeto
Lagamar, que já desenvolveu
atividades na região. A Saú-
de prestou atendimentos
como vacinação e
disponibilizou enfermeiras,
revisões odontológicas e far-

mácia básica. A Vigilância
Epidemiológica levou informa-
ções sobre prevenção de
agravos a saúde. Maria do
Carmo, 51 moradora de
Furquilha chegou cedo e foi
direto para a Unidade Móvel
de Saúde fazer o teste de
glicemia. “Minha diabetes
está controlada graças a
Deus”.

Ruth Conceição da Sil-
va conseguiu fazer o
cadastramento no Bolsa Fa-
mília. “Tenho dois filhos e
com este no colo às vezes
fica difícil ir até a cidade. Ago-
ra que o pessoal veio aqui foi
bem mais fácil”. Quem esta-
va com o cadastro do Bolsa
Família desatualizado apro-
veitou a opor tunidade para
atualizar os dados. O Conse-
lho Tutelar também esteve
presente. Na Educação foram
feitos mais de 15 atendimen-
tos referentes à aposentado-
ria dos profissionais da área
e emissão de declarações
escolares. Professores e
supervisores da escola par-
ticiparam de reuniões duran-
te a tarde.

O lavrador Cláudio Pe-
reira dos Santos, 35, mora-
dor de Sítio Novo participou
das palestras sobre Forma-
ção de Pastagem, Mercado
de leite e Cultivo de horta,
ministradas por técnicos da
Secretaria de Agricultura. “É
sempre bom porque a gen-
te aprende a ter mais noção
de técnica para aplicar ao tra-
balho diário que a gente já
faz e também se atualizar so-
bre o que está acontecendo
no município”.

Por Ana Lúcia Souza
Fotos: Rodney Martins
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