
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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Luís Eduardo Magalhães forma novos
agentes ambientais mirins

Na manhã desta terça-feira, 04/12, 54 alunos das es-
colas municipais José Cardoso de Lima, Ottomar
Schwengber, Cezer Pelissari, Onero Costa da Rosa e Ân-
gelo Bosa receberam o diploma de agente ambiental mirim
na cerimônia de formatura realizada no auditório do Fórum
de Luís Eduardo Magalhães.

As crianças dos sextos anos dessas escolas participa-
ram do curso durante o ano letivo promovido pela Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente. O principal objetivo é fa-
zer com que esses estudantes se tornem multiplicadores de
conhecimento e disseminem a importância da consciência
ambiental, especialmente em seus lares.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente,
Fernanda Aguiar, Luís Eduardo Magalhães tem o único
Centro de Educação Ambiental da Bahia. “Essa consciên-
cia ecológica em nosso município é motivo de muito orgu-
lho para nós”, enfatiza.

Em 2011, na primeira edição do projeto, 25 agentes
ambientais mirins se formaram. “Sabemos o quanto esse
projeto influencia nossos alunos. Eles se tornam

multiplicadores da consciência da preservação da nature-
za”, afirma a secretária de Educação, Verinha Stresser.

Durante a cerimônia de formatura, os estudantes fize-
ram apresentações de teatro, músicas e paródias com o
tema ambiental. Em seguida, receberam o certificado das
mãos das secretárias presentes. “O cuidado com o meio
ambiente de Luís Eduardo é uma referência”, destaca a se-
cretária de Saúde, Maira de Andrada Santa Cruz.
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PRE/BA: um prefeito e quatro vereadores do interior
perdem cargo por infidelidade partidária

Os cinco integram o rol dos políticos acionados pela Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE/
BA), no ano passado, por desfiliarem-se da agremiação por meio da qual foram eleitos sem

apresentar justa causa.
O prefeito de Riacho de Santana/BA, Tito Eugênio Cardoso de Castro, e os vereadores Gildásio dos

Santos Passos (Brejolândia/BA); Salatiel Coelho (Ibotirama/BA); Francisco Borges (Fátima/BA) e Carlos
Tito Marques Cordeiro (Barreiras) perderam o cargo por infidelidade partidária. Os cinco integram o rol
dos políticos acionados pela Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE/BA), no ano passado, por
desfiliarem-se da agremiação por meio da qual foram eleitos sem apresentar justa causa.

Nas ações de decretação de perda de carga eletivo, o procurador Regional Eleitoral, Sidney Madruga,
afirmou que o objetivo da regra da fidelidade partidária é proteger a vontade do eleitor que manifestou, nas
urnas, o desejo de que a gestão pública fosse exercida conforme o planejamento e a ideologia política do
partido ao qual seu candidato é filiado.

A resolução nº 22.610/07, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê apenas quatro justificativas para
que um político mude de partido antes do fim do mandato: grave discriminação pessoal, incorporação ou
fusão do partido, criação de novo partido e mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário.

Tito Eugênio Cardoso de Castro, que era prefeito de Riacho de Santana, pertencia ao Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro (PMDB) e alegou ter migrado para o Partido Democrático Trabalhista (PDT)
por ter sofrido grave discriminação pessoal. Depoimentos, contudo, mostraram que ele saiu por não ter
conseguido transformar a comissão provisória que presidia em diretório municipal.

Os quatro vereadores também apresentaram, como justificativa, grave discriminação pessoal. No caso
de Gildásio dos Santos Passos, de Brejolândia, ficou constatado que ele saiu do Partido da República (PR)
para o Partido Popular Socialista (PPS) por divergências políticas e receio de não concorrer no pleito
seguinte. Também com medo de não ser candidato nas eleições seguintes, Salatiel Coelho, de Ibotirama,
mudou do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para o Partido Trabalhista Nacional (PTN), Francisco Borges
de Santana, do município de Fátima, saiu do Partido Progressista (PP) para o PDT e Carlos Tito Marques
Cordeiro deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para ingressar no PDT.

Acolhendo o posicionamento da PRE, o Tribunal Regional Eleitoral na Bahia (TRE/BA) decretou a
perda do cargo dos cinco políticos e determinou que, no prazo de dez dias, o vice-prefeito, no caso de
Riacho de Santana, e os respectivos suplentes dos vereadores das outras cidades assumam os mandatos.

Assessoria de Comunicação
Ministério Público Federal na Bahia
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Deputado federal Oziel Oliveira garante

construção de agências do INSS para

Luis Eduardo Magalhães e Correntina
Os trabalhadores e aposentados dos municípios do oeste
baiano de Luis Eduardo Magalhães e Correntina tem muito
o que comemorar nesse final de ano. O deputado federal
Oziel Oliveira conseguiu, por meio das emendas
parlamentares individuais 27480023 e 27480024,
respectivamente, garantir a construção de uma agência do
INSS, em cada município.
O deputado argumentou que em ambas as cidades, o
Instituto Nacional de Seguridade Social, não possuem
instalações próprias e adequadas para funcionamento das
atividades de atendimento e/ou administrativa. “O trabalho
prestado pelo INSS é de fundamental importância para os
trabalhadores e aposentados que precisam de atendimento,
por isso, priorizei em minhas emendas a destinação de verba
para a construção de uma sede definitiva para as cidades
de Luis Eduardo Magalhães e Correntina”, frizou.
Em Luis Eduardo Magalhães, conforme o Diário Oficial da
União, a agência será construída na rua Raquel de Queiroz,
no bairro Santa Cruz. Em Correntina, o INSS será erguido
na avenida A, do loteamento Antônio França Barbosa. Para

cada agência, o deputado federal Oziel Oliveira destinou
R$ 1.000.000,00(um milhão) para as construções.
As agências serão construídas na modalidade de licitação
“Menor Preço” e a abertura das propostas acontecerá para
o municipio de Luis Eduardo Magalhães no dia 20 de
dezembro, e para Correntina no dia 21 de dezembro.
Fonte: Ascom do Dep. Oziel Oliveira


