
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.

              ANO VI N° 1409  Rua Folk Rocha, n 103 - Sala 01 - Sandra Regina - Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76       Barreiras, 09 de agosto de 2012
 de 2011ATOS OFICIAIS

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

Indeferida candidatura de Oziel Oliveira em Luís
Eduardo Magalhães

Gazeta Notícia

Oziel Oliveira

Fonte Jornal O Expresso

Acandidatura de Oziel Alves de Oliveira
(PDT) à prefeitura de Luís Eduardo Magalhães,
Oeste da Bahhia, teve os três pedidos de
impugnação aceitos hoje por decisão do juiz
eleitoral, dr. Pedro Rogério Castro Godinho. Não
é conhecido o inteiro teor da decisão do Ma-
gistrado, mas aufere-se que foi caracterizada
a inclusão de Oziel Oliveira na chamada Lei da
Ficha Limpa. Foi assegurado à imprensa pre-
sente, durante toda a tarde no Forum da
Comarca, o conhecimento pleno dos proces-
sos e da decisão judicial no dia de amanhã.

Tem-se conhecimento igualmente que
foram deferidas as candidaturas de Humberto
Santa Cruz e de seu vice, José Fernandes,
bem como dos candidatos da chamada ter-
ceira via, Juarez de Souza e Jaime
Cappellesso, além da candidatura de João
Fidélis, vice na chapa de Oziel Oliveira.

 Segundo a Lei Eleitoral, Oziel Oliveira
tem três dias para apelar da decisão de pri-
meira instância. Informações não confirmadas
dão conta que o Candidato já se encontrava
hoje em Salvador.

 Às 20h58 foi informado aos presiden-
tes de coligação que o Partido da República
teve sua convenção aprovada e permanece
ao lado de Humberto Santa Cruz. O Partido
dos Trabalhadores e o PSL passam para as
coligações até então lideradas por Oziel Olivei-
ra.

Às 21h03 as atualizações do
DivulgaCand, página do Tribunal Superior Elei-
toral que guarda o registro de todas as candi-
daturas, perfil dos candidatos e as prestações
públicas de contas, ainda não havia sido
complementadas com as notícias acima
publicadas.

PRF de Barreiras deve come-
çar hoje a Operação Padrão na

BR 242
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PRF de Barreiras deve começar hoje Operação Padrão na BR 242

 Os policiais rodoviários federais lotados
na delegacia 10/10 da PRF, deve iniciar na
manhã de hoje, 09, uma Operação Padrão que
intensifica a fiscalização na grande maioria dos
veículos, o que pode gerar um atraso no per-
curso entre Barreiras e Luís Eduardo Maga-
lhães, no Oeste da Bahia.

 Segundo Pedro Cavalcanti, presidente da
Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais (FenaPRF), há dois anos os polici-
ais estão tentando manter o diálogo com o
governo pedindo a valorização da carreira e
melhores condições de trabalho para a cate-
goria, ma não obtiveram sucesso. "O governo
mostra-se irredutível até mesmo nos pontos
onde não há impacto na folha orçamentária.
O PRF só quer respeito e está tentando ser
ouvido", destacou.

Cavalcanti alerta ainda que, caso a cate-
goria não consiga sensibilizar o governo para
uma negociação séria e justa, outras opera-
ções deverão ser realizadas noutros períodos,
podendo, inclusive, estenderem-se por todo o
território nacional.

Indicativo de greve

Dia 13 de agosto estão marcadas
assembleias gerais extraordinárias em to-
dos os estados do país. Na pauta única,
está a possível greve em todo o território
nacional.

- Correção das distorções salariais;
- Reconhecimento do nível superior

para o cargo de PRF;
- Pagamento de adicional noturno e in-

salubridade;
- Reestruturação da carreira.

Da redação Nova Fronteira, com informações da PRF

Principais pontos da pauta

BR 242
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Os cinco postulantes ao cargo de prefeito de
Barreiras estão aptos a concorrerem o pleito

Desde quando as candidaturas dos postulantes ao cargo de prefeito de Barreiras foram registradas no Tribunal
Regional Eleitoral - TRE, que a especulação da população e da maioria dos cabos eleitorais girava em torno do deferi-
mento e/ou indeferimento de um ou outro candidato. As cinco candidaturas foram deferidas pelo TER. Antônio Henrique
(PP), Zé Roberto (PSDB), Zito Barbosa (PMDB), Jusmari Oliveira (PSD) e Renato Santos (PSOL), estão todos aptos a
concorrerem o cargo de prefeito da maior cidade do oeste baiano.

Como forma de levar ao eleitor as propostas e os planos de cada um dos postulantes a assumir o comando dos
municípios da região oeste da Bahia a partir de 1º de janeiro de 2013, o Jornal Gazeta do Oeste publica na edição
impressa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de diversos municípios da região.

Por definição, as entrevistas serão publicadas em ordem alfabética e na íntegra. Uma oportunidade para o eleitor
ficar sabendo um pouco mais sobre o que pensa cada candidato a prefeito de sua cidade.

As entrevistas seguem até o prazo máximo estipulado pela legislação eleitoral. Os entrevistados desta edição são
os cinco candidatos que concorrem à cadeira para o executivo municipal barreirense. Cada candidato respondeu seis
perguntas temáticas de igual teor.

A edição será veiculada a partir desta sexta -feira, 10.


