
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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NOTÍCIAS

Parceria público-privada contribui para a implantação da
Universidade Federal no município

Visita preliminar de uma área
que pode ser uma das selecionadas
para implantar a Universidade
Federal do Oeste da Bahia. Esse foi o
objetivo da vinda do presidente da
comissão de implantação da
universidade e vice-reitor da UFBA,
Luiz Rogério Bastos Leal, e do
membro da comissão e professor no
campus de Barreiras da UFBA, Poty
Lucena na manhã desta quinta-feira,
22/11, à Prefeitura de Luís Eduardo
Magalhães.

Os membros da comissão
foram recebidos no gabinete do
prefeito pela secretária de Educação,
Verinha Stresser, e pelos empresários
Antônio Franciosi e Júlio Golin, que
podem doar uma área de 50 hectares
para a construção da universidade,
localizada atrás do bairro Cidade
Universitária.

O prefeito Humberto Santa
Cruz enaltece a parceria público-
privada no município, que promove
mais desenvolvimento para toda a
região, como o novo aeroporto. “A
universidade também é um grandioso
exemplo dessa parceria que irá trazer
ainda mais crescimento para a nossa
cidade. E hoje nós já podemos dizer
que Luís Eduardo tem estrutura para
receber um campus aqui”, ressalta o
prefeito Humberto.

No final da manhã os
membros da comissão visitaram a
área doada pelos empresários. De
acordo com o presidente da comissão
Luiz Rogério Leal, a expectativa é de
que o projeto de lei [2204/2011], que
está tramitando no Congresso

Nacional, seja aprovado até o final
deste ano. “Portanto, a partir de
janeiro do ano que vem pretendemos
iniciar o processo de implantação”,
afirma.

Leal comunica que em
fevereiro de 2013 será realizada uma
audiência pública em Luís Eduardo
para a apresentação do projeto
acadêmico da universidade para o
município. Segundo ele, os cursos
para o campus de Luís Eduardo
possivelmente serão nas áreas das
biotecnologias e tecnologias para a
verticalização da cadeia produtiva do
agronegócio. “A nossa expectativa é
que as obras [da construção da
universidade] comecem no início de
2014 e os primeiros alunos cheguem
em 2015”, acredita.

A universidade terá quatro
campi: Barreiras, Luís Eduardo
Magalhães, Barra e Bom Jesus da
Lapa. Nessa fase inicial serão
oferecidos 35 cursos distribuídos
pelos campi. Os alunos serão
selecionados pelo Sisu (Sistema de
Seleção Unificada), através das
provas do Enem.

Para o membro da comissão
e professor, Poty Lucena, a
universidade é uma instituição de
extrema importância porque tem
como objetivo a transformação
através da educação de nível
superior. “Luís Eduardo Magalhães
recebe um campus da Universidade
Federal do Oeste da Bahia como
resultado da importância do povo
dessa região, da sociedade, pela sua
mobilização em prol da região oeste
da Bahia. A universidade não tem pai,
ela é da região”, destaca.

Professor Poty Lucena

    Ascom - LEM
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Por Cheilla Gobi
O Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente – CDCA em Barreiras,
região oeste da Bahia nasceu em 1992,
logo após a aprovação do estatuto da
criança e do adolescente (1990). O
conceito foi do Padre mineiro Jaci, na
época diácono, que conheceu o sistema
do Centro de Defesa em São Paulo e se
comoveu com a questão do estatuto, e
aqui formou o grupo.
No Brasil, até então existiam apenas dois
Centros de Defesa, sendo o de São Paulo
e o de Belo Horizonte (MG). O terceiro
foi o CDCA de Barreiras, logo depois
surgiu um no Rio de Janeiro e outro em
Salvador lembrando que, os Centros das
capitais se tornaram Centros de Defesa
Estadual – CEDECA.
Nos 20 anos de história, o CDCA de
Barreiras se dedicou a promoção,
garantia e defesa dos direitos da criança
e do adolescente, se tornando uma
referência no município de Barreiras.
O Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente é uma organização não
governamental sem fins lucrativos, que
tem como principal missão prestar
assistência à criança e ao adolescente
em situação de risco, ou vulnerabilidade
social.
Dentre as atividades executadas, essa
entidade pode-se destacar a sua atuação
em ações importantes, como: os Projetos
Cata-Ventos, (Centros Educacionais

CDCA Barreiras: 20 anos de luta por direitos humanos
de crianças e adolescentes

Comunitários); duas Casas Lares,
sendo o abrigo permanente para
meninas em situação de risco social em
regime integral (Lar Paola) e a Fazenda
Nádia, para casos mais delicados; um
Infocenter – Círculo Digital de Cultura;
e o Projeto de capacitação para a
profissionalização de adolescentes e
jovens no mercado do trabalho, uma
Janela para o Futuro.
Além do atendimento na região oeste,
as Casas acolhem também, crianças
vindas de outras partes do estado, e
até mesmo fora da Bahia. Os meninos
e meninas chegam às casas por meio
do Conselho Tutelar, Promotoria da
Infância e da Juventude e CREAS,
conforme o Coordenador do CDCA,
Danilo Grindatto .
Ações frustradas
Uma das grandes frustrações foi, o
fechamento da Unidade de execução
de medidas sócio educativa de
semiliberdade voltada para, a
ressocialização dos adolescentes em
conflito com a lei criada em 2009, e
tinha disponibilidade de 20 vagas.
Segundo Grindatto, os problemas com
os repasses do governo do estado
surgiram logo no primeiro ano, mas com
muita dificuldade, o dinheiro chegava.
Não demorou muito para a casa
ser fechada. “Tivemos o repasse
somente até 2010, mesmo assim, a
pedido de um juiz o trabalho não foi
interrompido permaneceu por mais um
ano. Em setembro de 2011, as
atividades foram encerradas, a casa foi
fechada,” afirmou o coordenador.
O CDCA desenvolveu ainda o Projeto,
“Janela para o Futuro” – Programa de
Aprendizagem para colocação de
jovens no mercado de trabalho, projeto
este, que durou seis anos e que está

sendo encerrado devido a problemas
enfrentados com algumas instituições.
“No início de 2012 chegou para nós que
algumas instituições se queixavam do
nosso projeto, ou melhor o projeto
estava causando problemas para estas
tais instituições, que acabaram entrando
na justiça e conseguiram encerrar o
projeto em abril deste ano, mas, para
não deixarmos os aprendizes
prejudicados  decidimos concluir o curso
de capacitação, este mês de novembro.

“É uma pena ,
mas fazer o

quê?”
Questionou Danilo”.
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De 22 de novembro a 2 de
dezembro, a Empresa Baiana de
Águas e Saneamento (Embasa)
participa do Feirão Nome Limpo,
promovido pela Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), no
Pavilhão B do Centro de
Convenções da Bahia, das 8h às
18h. Durante o evento, a Embasa
oferece vantagens como
condições especiais de
parcelamento e negociação pelo

Embasa participa do
“Feirão Nome Limpo”

valor histórico do débito, além da
não cobrança da taxa de religação
de água.
Para ter sua dívida renegociada, o
usuário deve apresentar RG, CPF,
conta da Embasa ou número de
matrícula, escritura ou documento

que comprove o vínculo com o
imóvel (como carnê do IPTU,
conta Coelba, etc). Durante a
vigência da campanha, as
condições especiais de quitação
do débito serão oferecidas
também nas lojas de atendimento
da Embasa da capital e interior do
estado. No ano passado, durante a
campanha, a Embasa negociou um
montante de R$ 76 milhões em
débitos relativos a 51 mil
ligações.

Fonte: Ascom Embasa/Unidade
Regional de Barreiras (UNB)
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