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Oeste da Bahia: Produtores rurais ajudam a 
recuperar estradas da região

Prefeitura realiza serviços de limpeza e or-
ganização da cidade

A BA 463, rodovia que liga o município de São Desidério 
ao distrito de Roda Velha, está sendo recuperada através 
de uma parceria entre produtores associados da Aiba, pre-
feitura municipal e Derba. As obras foram iniciadas no dia 
10 de junho e devem ser concluídas até o dia 17 do mesmo 
mês.
Nos 125 km da rodovia está sendo realizada a operação 
tapa-buraco com a aplicação de massa asfáltica. A estra-
da não era recuperada há 20 anos. Esta operação está sen-
do realizada devido a realização de uma parceria público 
privada (PPP) onde o Derba disponibilizou funcionários, 
maquinário e massa asfáltica; a prefeitura de São Desidério 
oferece hospedagem e alimentação para as equipes de tra-
balho e os produtores rurais estão fazendo o transporte de 
todo o material necessário para a realização da obra.

Por Rassana Milcent
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Câmara Municipal de Catolândia
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 CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO 

Avenida Lídio Francisco de Souza, s/n, Centro na Cidade de Mansidão Bahia 
1 
 

 
 

EDITAL 
 
 
 
 

                                              O Presidente da Câmara Municipal de Mansidão, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Resolução 
220/92 artigo 8º § 3ª do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 

1- Colocar em disponibilidade pública, as prestações de contas anuais do 
exercício financeiro 2012, dos Poderes Executivo e Legislativo, a disposição 
de qualquer contribuinte.  

2- A documentação ficará na Secretaria desta Casa de Leis, durante 60 
(sessenta) dias, conforme recomenda o artigo 19 da Lei Orgânica do 
Município de Mansidão, combinado com o art. 31, inciso III da Constituição 
Federal. 

Gabinete da presidência, Mansidão, (BA), 02 de abril de 2013. 
 
 
 

Adalci Dias dos Santos 
Presidente 
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