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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 nº 101/2000, Câmara Municipal de Buritirama, Câmara Munici-
pal  de Mansidão e Prefeitura Municipal de Serra Dourada  zelando pela transparência  das contas públicas munici-

pais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA

CNPJ 14.222.277/0001-73
AVISO DE LICITAÇÃO

(TP. 017/2009)
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna pública
a TP. 017/2009 que receberá propostas para prestação de serviços na
locação de palco, som, iluminação e decoração e apresentação de bandas
regionais nos eventos das festas juninas que realizar-se-á nos dias 19 a 21
de junho próximo, na Praça de Eventos Agnelo Ferreira, nesta Cidade,
conforme programação, no dia 10/06/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/
93. Mais informações na CPL. Serra Dourada – Ba, 28/05/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Aida Terra, CPF 001.668.835-06 torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA o Termo de
Compromisso de Responsabilidade Ambiental TCRA,  de
Agricultura de Sequeiro, localizada na Fazenda Campo Verde
cito a Linha Dal Bó, Km 35, (Estrada do Café).

Aida Terra
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Prefeita Jusmarí confirma a Consulta Pública
para apresentar o novo traçado da Ferrovia

Leste-Oeste

Por Jessé Olympio

    A Consulta Pública da
Ferrovia Leste-Oeste. O
evento contou com as
presenças do Ministro do
Transportes, Alfredo
Nascimento, do presidente
da VALEC, José Francisco
das Neves( Dr. Juquinha),
do senador César Borges, do

    O Oeste Baiano vivenciará um momento histórico na consolidação do
densenvolvimento socioeconômico  regional.

Governador da Bahia,
Jacques Wagner, deputados
federais e estaduais,
prefeitos do Oeste,

lideranças políticas, comunitárias e sociedade civil.
“Esse evento é um marco histórico do novo momento de desenvolvimento
socioeconômico de toda a região. Estamos felizes pela conquista desse traçado,
que contempla Barreiras, Luis Eduardo e São Desidério, e vai beneficiar
também diversos outros municípios que fazem parte do arranjo produtivo do
Oeste. A ferrovia é fruto de uma antiga luta e é fator de integração regional,
possibilitando o incremento das atividades produtivas e industriais, com
geração de emprego, renda e oportunidades. Contaremos na consulta pública
com a participação de todos os prefeitos, vereadores, lideranças e da
população”, enfatiza a prefeita Jusmari.

        Segundo o prefeito de São Desidério, Zito Barbosa, a atuação da prefeita
Jusmari nesse processo de definição do traçado da Ferrovia foi extremamente
determinante. Ele acredita que, com a passagem neste trecho no Oeste, a
economia regional terá um novo impulso. “Sabemos da luta da prefeita
Jusmari, ainda quando era deputada, para que esse projeto contemplasse os
três municípios. Estamos satisfeitos com essa conquista. Com certeza, essa
será a nova ferramenta de desenvolvimento para o Oeste”.
      Para o Ministro Alfredo Nascimento, a luta de Jusmari foi mesmo
decisiva. “Não é de agora que ela vem atuando para que a região fosse
contemplada. É um trabalho que mostra conhecimento, determinação, visão
de futuro e compromisso com o desenvolvimento tanto econômico quanto
social de todo o Oeste. A ferrovia vai agregar vetores produtivos e influenciar
positivamente na qualidade de vida da população”, disse o ministro, que
esteve na consulta pública, do dia 28
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Desenvolvimento, com geração de
oportunidades para a população

Angelina Pescador Terra, CPF 024.869.949-04 torna
público que está requerendo ao Instituto do Meio
Ambiente – IMA Termo de Compromisso de
Responsabilidade Ambiental TCRA,  de Agricultura de
Sequeiro, localizada na Fazenda Concórdia cito
a Linha Dal Bó, Km 35, (Estrada do Café).

Angelina Pescador Terra
Proprietário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA


