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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia e Prefeitura
Municipal de Barreiras, zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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.

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Tomada de Preços nº 005/2009 – Objeto: Execução
de Obras (Reconstrução de 48 Unidades Habitacionais)
Abertura: 08/12/2009. Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11,
das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 20 de
novembro de 2009.

Ford anuncia investimento de mais de
R$ 2 bi até 2015
A concorrida agenda do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva nesta sexta-feira(20), em Salvador e Camaçari , inclui o anúncio
dos novos investimentos da montadora de automóveis Ford. De
acordo com o governador Jaques Wagner, que acompanha o
presidente em solenidade logo mais às 11 horas na fábrica da
empresa, a Ford vai investir mais de R$ 2 bilhõe até 2015. Wagner
dissse que as negociações com a direção da multinacional e cm o
governo federal para assegurar mais investimentos na planta em
Camaçari, duraram mais de um ano. “E, finalmente, no dia da
Nacional da Consciência Negra, o presidente Lula está aqui na
nossa terra, ao lado da direção mundial da Ford, para anunciar um
novo ciclo de investimentos”, frisou.
O governador comemorou o anúncio do novo investimeno
que, segundo ele, é maior que o realizado na implantação da
montadora em Camaçari. “Isto significa mais engenharia, mais
tecnologia, mais geração de emprego.
Portanto, é
mais um ciclo de desenvolvimento que nós estamos conseguindo
trazer. E o mérito é, principalmente, da qualidade da nossa mãode-obra. São os trabalhadores que confirmaram que é bom invstir
na Bahia”. Wagner pontuou que a iniciativa da empresa foi
resultado de esforços dos governos estadual e federal para
estimular a atividade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Prefeitura recupera estrada que dá acesso ao
povoado Vau da Boa Esperança
Por Silvânia Costa
O Governo Cidade Mãe está trabalhando para
melhorar a qualidade de vida de quem mora na zona
rural de Barreiras. A prefeitura intensificou a recuperação
da estrada que dá acesso ao povoado Vau da Boa
Esperança.
“Estamos felizes com a iniciativa, há muito tempo
precisávamos de um serviço como este. A estrada estava
em péssimo estado, era angustiante passar por aqui”,
comentou Ubiraci de Souza, que mora no centro da
cidade e passa o final de semana no povoado.
Um revestimento de cascalho está sendo colocado
ao longo do trecho para garantir que as viagens para o
centro de Barreiras sejam mais rápidas e seguras. A
prefeitura vai estender o trabalho em 50 km de estrada,
o que significa que além do Vau da Boa Esperança,
outras comunidades vão ser beneficiadas. O projeto da
prefeitura é fazer as melhorias em todas as áreas
banhadas pelo Rio de Ondas.
“Desde janeiro estamos investindo na recuperação
das estradas da zona rural. Aos poucos estamos
mudando a vida das pessoas. O nosso objetivo é dar
condição aos moradores da zona rural de poderem vir
para o centro sem dificuldades, e acima de tudo dar a
eles a garantia de que a produção será escoada sem
transtornos, totalmente ao contrário do que acontecia
antes”, disse a prefeita Jusmari Oliveira.
A previsão é que o serviço seja concluído em
poucas semanas. O que traz alegria para emerval
Carneiro, aposentado e morador do lugar há muito
tempo. “ Esta é a primeira vez que a gente vê a prefeitura
fazendo investimentos como este aqui na localidade. Isto
vai mudar a nossa vida de agora em diante, era tudo
que o povo daqui queria, uma estrada boa, possibilitando
acesso de qualidade a outros povoados”, disse.
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Abertas inscrições para processo seletivo de
Agentes Comunitários de Saúde
Entre os dias 19 e 30 de novembro estarão abertas as inscrições
para a Seleção Pública de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da
Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães. Ao todo são
35 vagas para titulares e outras 90 para reserva. O salário é de R$ 502,20
(Quinhentos e dois reais e vinte centavos). A jornada de trabalho é de 8h
diárias, de segunda a sexta-feira. Inscrições gratuitas.
Os interessados podem procurar as Unidades Básicas de Saúde
(Oscar Doerner, Oswaldo Cruz, Jardim das Acácias, Mimoso I e Moacir
Marchesan) para realizar suas inscrições.
Edital de convocação – Processo Seletivo para Agentes
Comunitários de Saúde
http://luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/userfiles/file/edital_finalizado_ACS.pdf

Deputado Arthur Maia
participa de ato festivo em
Vitória da Conquista
Deputado Arthur Maia (PMDB) participa no próximo sábado, no
município de Vitória da Conquista, do ato festivo
na Câmara Municipal que saudará os novos peemedebistas, entre eles
Herzem Gusmão, candidato a prefeito nas últimas
eleições quando obteve 43 mil votos. “ A reestruturação do partido no
município aumentou o número de filiados e
divulgou nosso projeto na região sudoeste”, afirma Arthur. Estarão presentes
o Ministro da Integração Nacional,
Geddel Vieira Lima, o presidente regional da legenda, Lúcio Vieira Lima, o
ex-ministro da educação, Ubirajara Brito,
o ex-deputado estadual, Raul Ferraz, o ex-prefeito de Vitória da Conquista,
José Pedral Sampaio além de filiados.
Diversas lideranças da região entre elas o ex-prefeito de Cordeiros, Djalma
Gusmão também estarão lá.
Retirado do site PMDB Bahia - http://www.pmdbbahia.com.br
Leia está notícia na integra: http://www.pmdbbahia.com.br/site/?p=11510

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DESIDÉRIO
Governo Municipal discute com
pequenos empresários a implantação
de Setor de Indústria e Oficinas
A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico promoveu na manhã de segunda-feira, 16,
uma reunião para discutir a implantação do Setor de
Indústrias e Oficinas de São Desidério, uma proposta
do Governo Municipal. Proprietários de marcenaria,
serigrafia, elétricas, mecânicas, serralheria,
borracharia participaram do evento, que contou com
a presença do presidente do Centro das Indústrias
do Oeste Baiano (Ciob), Pedro Tassi.
O secretário de Agricultura Genivaldo de
Assis, destacou que o primeiro passo do projeto é
conhecer o perfil de cada empresário e o
cadastramento para dimensionar o tamanho da área
necessária para o funcionamento do setor que deve
ser implantado fora do centro da cidade. “Em todo o
município são promovidos mais de cinco mil empregos
diretos, mas na zona rural. É um desejo do prefeito
criar no município um Distrito Agroindustrial para
concentrar todas as micro e pequenas empresas que
promovem a transformação e geração de empregos,
negociando em conjunto para que também no futuro
atraia outras empresas de fora”.
A passagem da ferrovia (Oeste-Leste) pelo
município e o investimento que ela poderá atrair foram
apontados pelo diretor de Indústria, Comércio e
Mineração, Eduardo Yamashita como um segundo
momento de expansão do setor, após a implantação.
“Essa é uma oportunidade para aqueles que já têm
um negócio não serem engolidos amanhã pelos que
têm mais capital. É um trabalho político de
desenvolvimento, e se todos estiverem concentrados
num mesmo lugar, será melhor para o crédito, para a
logística além de facilitar a capacitação e treinamento.
Só quem tiver conhecimento e relacionamento irá
sobreviver ao século XXI”.
O presidente da Ciob, Pedro Tassi parabenizou
a iniciativa do Governo Municipal afirmando ser esta
uma oportunidade rara e motivou a participação dos
presentes no projeto como uma forma ativa e
organizada no desenvolvimento do município.
“Atualmente na empresa que gerencio, para ocupar
cargos de nível técnico e gerencial são buscadas
pessoas de fora porque as administrações anteriores
não se preocuparam em formar pessoas para isso.
Hoje o grande diferencial do empresário tem que ser
a qualidade. Se especializar e conhecer o que faz e
em conjunto com outras empresas. Dentro de um setor
industrial um empresário não pode ver o concorrente
como inimigo, mas como parceiro para se trabalhar
junto e forte”.
Participação - Os pequenos empresários que
participaram do encontro tiveram a oportunidade de
compartilhar ideias acerca do projeto. Getúlio Cardoso
Lima é proprietário de uma chaparia no centro da
cidade e revela que já teve problemas com a
vizinhança por conta da poluição sonora e do ar. “Por
onde andei nos grandes centros sempre percebi a
organização das indústrias e espero que seja uma
experiência que dê certo aqui também”.
A dona de uma serigrafia, Ellen Silvia Souza
Dias, é da mesma opinião. “Trabalhamos com
confecção de uniformes escolares, dispomos de
máquinas industrializadas, mas infelizmente
produzimos abaixo da capacidade de oferta por
ausência de demanda. É um projeto promissor e o
que realmente precisava na cidade”.
Ascom – 16.11.09
Texto: Ana Lúcia Souza
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