
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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Conferência de Políticas para as Mulheres levanta debate em Barreiras

Na manhã do último sába-
do, 01/09, foi realizada no Cen-
tro Cultural Rivelino de Carvalho
a II Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres. O en-
contro foi uma forma de reunir a
sociedade para discutir aspectos
da realidade sócio-econômica da
cidade, combate à extrema po-
breza e meios para garantir o ple-
no exercício da cidadania femini-
na. A vereadora Isabel Rosa mar-
cou presença no evento, em que
participaram também a prefeita
Jusmari Oliveira, o deputado Fe-
deral Oziel Oliveira e a deputada

estadual Kelly Magalhães.
A vereadora Beza comemorou a

oportunidade de reunir homens e mulhe-
res num mesmo espaço para discutir
igualdade social entre os gêneros. “A
mulher, após muito sofrimento, conse-
guiu ocupar o mercado de trabalho e Bar-
reiras exemplifica muito bem essa con-
quista por ter uma mulher como prefeita,
uma deputada estadual de destaque e
outras grandes mulheres em cargos im-
portantes. Mas ainda somos muito dis-
criminadas e temos que continuar lutan-
do contra o preconceito”.

A II Conferência teve debate por
eixos temáticos que trataram de igual-

dade no mundo do trabalho, qualidade
de vida, garantia de direitos e violência
contra a mulher. A delegada da Delega-
cia Especializada de Atendimento à Mu-
lher – DEAM, Claudia Duarte, falou so-
bre casos e estatísticas de violência do-
méstica. “Existe uma impressão de que
os índices aumentaram após a criação
da lei Maria da Penha, mas o que au-
mentou foi a coragem das mulheres em
denunciar. A mulher passou a se sentir
mais segura e a violência passou a ser
notificada”, afirmou.

“Sei que hoje muitas das mulheres
que estão aqui deixaram compromissos
importantes, mas estar aqui também é
importante; participar da discussão não
é uma eventualidade e sim uma obriga-
ção, independente da profissão ou da
ocupação exercida”, completou a
prefeita Jusmari Oliveira.

A vereadora Isabel Rosa também
foi homenageada por ser a única mulher
a exercer mandato na atual legislatura.

notícia
VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO

SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

Na  manhã desta segunda, 03/10, o
presidente da Câmara, vereador Pastor
Souza se reuniu com a prefeita Jusmari
Oliveira e o delegado regional da Polícia
Civil de Barreiras, Dr. Resende, no
Complexo Policial. O vereador Hipólito
também esteve presente.
Jusmari Oliveira anunciou algumas
contribuições que o governo municipal
fará à polícia civil como uma área para
veículos apreendidos e outra para
estacionamento; gasolina para as
viaturas; equipe de limpeza e técnicos

para as redes elétrica e hidráulica. Houve
também doação de uma máquina de
xerox.
“O município vai ajudar, pois sabemos
as dificuldades de se chegar ao Governo
do Estado. A impressão que as pessoas
têm é de que não estamos fazendo nada
pela segurança, mas teremos o maior
prazer em dar nossa contribuição, que
será também a prova de que não estamos
parados”, afirmou a prefeita.
Outra decisão importante anunciada foi
a ativação da 2ª Delegacia de Polícia no

bairro Barreirinhas, que deve entrar em
funcionamento até meados de 2012.
“Conheço bem a realidade do trabalho
da polícia por já ter atuado como agente
de segurança e sempre levantei essa
bandeira na Câmara. São muitas as
deficiências, faltam recursos,
equipamentos e pessoal; se não houver
essa parceria com o município não há
como melhorar o atendimento”, concluiu
vereador Souza.

Por: Genivaldo Miranda
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Esporte e solidariedade na Escola Eurides Sant’Anna
No próximo sábado, 08, a partir das 8h alunos, pro-

fessores e funcionários da Escola Municipal Eurides
Sant’Anna se mobilizam em um dia dedicado ao esporte,
lazer, cultura e solidariedade. É o Circuito Superação de Jiu
Jitsu, xadrez e outros esportes no qual estudantes de diver-
sas escolas da cidade são recebidos na Eurides Sant’Anna
para participar de disputas esportivas.

Durante o evento os alunos da escola farão a entrega
das cestas básicas arrecadas na Gincana Euridiana da Soli-
dariedade. Os produtos serão destinados a AMEC. “Nos-
sa gincana tem um lado solidário e todos os anos destina-
mos os itens arrecadados para uma instituição beneficente.
Cerca de 30 a 40 alunos de nossa escola irão, juntamente
com a direção, até a AMEC para deixar as cestas básicas”,
diz a diretora Kédma Cristina Lima.

Notícia:
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Informações:
Escola Eurides Sant’Anna 3613-4190 e 3611-5133

Estadoda Bahia

Prefeitura Municipal de Buritirama
CGC.13.234.000/0001-06

 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE AO 2º

QUADRIMESTRE 2011
 
A Prefeitura Municipal de Buritirama-Estado da Bahia, cumprindo o que determina o Art.9º da Lei Complementar
número 101 de 04 de maio de 2000- LRF, atendendo a solicitação da Câmara de Vereadores de Buritirama, em
uma Sessão Especial, realizou às 11 horas do dia 30 de setembro de 2011, a Audiência Publica para demonstrar
e avaliar perante aos Vereadores e a Comunidade, o cumprimento das metas fiscais referente ao 2º Quadrimestre/
2011. A Sessão foi realizada no auditório da Câmara de vereadores, sendo a apresentação dos dados feita pelo
Controlador Geral do Município, Senhor João Néris dos Santos, tendo como presentes, dezenas de munícipes,
Vereadores, o Prefeito Oslindo Jacobina de Almeida e o Vice Claudionor Oliveira, cumprindo assim o que
determina a Lei.
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Ciências Contábeis e Pedagogia da FASB são avaliados

Notícia:

Os cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia da
Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) foram
listados pelo “Guia do Estudante” da Editora Abril como
os melhores do Brasil. Segundo a publicação, que será
lançada neste mês, a instituição continua a ser a única
instituição de ensino superior do oeste da Bahia a entrar
no ranking. Para conquistar as três estrelas no Guia do
Estudante, foram analisados critérios como a qualidade
do corpo docente, infraestrutura e política pedagógica das
instituições, que deverão apoiar os vestibulandos na
escolha dos melhores cursos para o próximo ano.
Há cerca de nove anos no ensino superior do oeste
baiano, os cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia
apoiaram na formação de um total de 835 profissionais
no mercado de trabalho e hoje possuem 364 estudantes
matriculados. O diretor-presidente da FASB, Tadeu
Bergamo, afirma que este reconhecimento mostra o
sólido caminho conquistado pela instituição, além de
ratificar a proposta pedagógica e as ações desenvolvidas
para a comunidade. “A FASB ser a única instituição de
ensino superior da região oeste a entrar na publicação
mostra o nosso esforço ao propor o ensino de qualidade,
pautado sempre na proposta pedagógica consistente, e
na qualidade dos seus profissionais”, avalia.
Dentre os pré-requisitos para participar da pesquisa, os
cursos deveriam ter titulação de bacharelado, à exceção
de Pedagogia e Educação Física, que são licenciaturas,
possuir turma formada há pelo menos um ano, ser
presencial, e ter turma em andamento a ser oferecido no
próximo semestre. Nesta avaliação foram ouvidos no
período de 9 meses cerca de 3 mil professores,
coordenadores de cursos e até avaliadores do Ministério
da Educação (MEC). As instituições precisaram
encaminhar as informações dos cursos que serão

oferecidos, bem como a titulação e o ano de conclusão
da primeira turma dessas graduações. A edição entrou
em contato com cada uma das 2034 instituições de
ensino superior do País.
Tradição - Não é a primeira vez que os cursos da FASB
circulam entre os melhores do País. No “Guia do
Estudante” publicado no ano passado 4 cursos da
instituição foram certificados com 3 estrelas – Direito,
Jornalismo, Fisioterapia e Pedagogia – e novamente foi
a única instituição do oeste da Bahia a entrar no Guia do
Estudante. Destes cursos, Fisioterapia está entre os 4,
e Direito entre os 3 melhores de todo o estado. Já o curso
de Jornalismo também se destacou por ser o único curso
do interior da Bahia listado na publicação.
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