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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Prefeitura Municipal Brejolândia , Prefeitura
Municipal de Barreiras e Prefeitura Municipal de São Desidério 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Barreiras na luta contra a violência à mulher
No dia 25 de novembro é comemorado o Dia
Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher.
A data foi instituída em 1999 pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e faz uma homenagem às irmãs
Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, assassinadas
pela ditadura de Leônidas Turjillo, na República
Dominicana. Em Barreiras, uma caminhada está
organizada pela Prefeitura em parceria com a Câmara
de Vereadores para marca a data. A saída será às
16h da Câmara até a Praça Castro Alves.
“Sempre aderimos a esta campanha mundial.
Em 2005 já realizamos um movimento com o apoio
da prefeita Jusmari, na época, deputada. Naquele
período a Lei Maria da Penha (Lei 11.340 de agosto
de 2006 que cria mecanismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar contra a mulher),
estava sendo estruturada”, diz a presidente da Câmara
Municipal de Barreiras, Kelly Magalhães.
Segundo ela, a mobilização contará com
representantes de associações de moradores,
paróquias e de movimentos ligados às mulheres. “Não
será um ato político, mas de solidariedade na luta
contra a violência doméstica. Usaremos balões lilases,
cor oficial da campanha em todo o mundo”, finaliza.

Dia do Rio é comemorado em São
Desidério

Para comemorar o Dia do Rio, que acntecerá no dia
24 de novembro de 2009, representantes da Empresa
Neoenergia em parceria com a Secretaria Municipal de
Cultura, realizará um encontro entre participantes do Grupo
da Melhor Idade, do Centro de Convivência do Idoso e alunos
da Escola Municipal Germano Rodrigues de Carvalho.
O evento ocorrerá na orla da barragem, às margens
do Rio São Desidério. Os participantes se animarão ao som
de músicas alusivas à questão ambiental. A estudante Bruna
Ferreira, acredita que o encontro será um momento de
informação e descontração. “Creiio que aprederemos um
pouco mais sobre o rio que corta nossa cidade e a presença
dos idosos é uma lição de vida, pois eles são muito animados”.
Cerca de 100 pessoas estão previstas para assistirem
a palestra que destacará a história do Rio São Desidério, o
reflexo da ação humana sobre os recursos naturais, a
importância da água, os cuidados com os recursos hídricos.
De acordo com o gestor de turismo, Luiz Trinchão, o principal
objetivo do encontro é a conscientização dos jovens. “As
novas gerações são os continuadores da preservação ensinada
pelos mais velhos”.
Segundo a diretora do Centro de Convivência, Valbênia
Moreno, essa é uma oportunidade de reconhecimento e
valorização dos idosos. “Eles contribuíram com o
desenvolvimento da cidade e com a preservação do rio. E
hoje eles vivem um momento de integração com a
comunidade”.
Neoenergia – É a empresa responsável pela
construção da Pequena Central Hidrelétrica, PCH 1 Sítio
Grande, localizada a cerca de 15 quilômetros de São
Desidério. A PCH tem previsão para gerar energia
equivalente a 25,6 MW.
-Ascom de São Desidério

Página 02

Barreiras, 17 de novembro de 2009

ATOS OFICIAIS

DECRETO INSTITUI PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL
Brasília – O Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades (Telecentros. BR). O decreto N° 6.991
que trata desse tema foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
O documento é assinado pelo presidente Lula, pelos ministros do Planejamento, Paulo Bernardo, das Comunicações, Hélio Costa, e pelo secretárioexecutivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Rodrigues Elias.
O programa vai viabilizar a implantação e a manutenção de telecentros públicos e comunitários em todo o país. Para isso, ajudará na
implantação de dois a três mil novos telecentros e fortalecer de cinco a dez mil unidades já existentes no país.
O objetivo é ampliar a inclusão digital junto à população que ainda não dispõe de renda para aquisição de um computador e dos serviços de conexão
à internet. O apoio do Governo Federal consistirá no oferecimento de conexão, computadores, bolsas de auxílio financeiro a jovens monitores e
formação de monitores bolsistas e não-bolsistas para atuar nos telecentros.
O programa é coordenado pelos Ministérios do Planejamento, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. O primeiro será responsável pela
disponibilização de equipamentos de informática recondicionados e a constituição de rede de formação para monitores de telecentros apoiados.
Ao Ministério das Comunicações caberá disponibilizar equipamentos de informática e mobiliário novos necessários ao funcionamento dos telecentros,
bem como a disponibilização e manutenção do serviço de conexão em banda larga. Já a concessão de bolsas para auxílio financeiro dos monitores
que atuarão nos telecentros estará sob a responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia.
A expectativa é que órgãos federais, estaduais, municipais e entidades da sociedade civil responsáveis pela implantação e funcionamento
de espaços públicos de inclusão digital da população participem do programa. Para conhecer a opinião da sociedade a respeito, o Governo Federal
realizou no primeiro semestre deste ano uma consulta pública na internet e uma audiência pública transmitida para 28 cidades do país.
Em breve deverá ser publicada uma portaria interministerial para regulamentar o funcionamento do Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas
Comunidades – Telecentros.BR. Com isso, o governo abrirá o processo de seleção das entidades e órgãos beneficiários.
Presidência da República
Casa Civil
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho comunica que realizará Pregão Presencial n. º 005/2009, no
dia 27/11/2009 às 10:00h. Objeto: Aquisições de dois veículos UNO WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P, BASICO, COR
BRANCO BANCHIISA – ANO/MODELO 2009/2010 para as secretarias: Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação
Social neste município de Tabocas do Brejo Velho-Ba. O edital está à disposição na sala da CPL, das 08: 00 as 12:00h e
poderá ser adquirido através de solicitação por escrito ou pessoalmente. Maiores informações na sala da CPL, situada
à Praça Municipal, 86 - Prédio Sede da Prefeitura Municipal Publique-se em 17 de novembro de 2009. Leonor F.
Diamantino – Pregoeiro Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ
EDUARDO MAGALHÃES
Participe do programa “Pergunte ao Prefeito”
O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Humberto
Santa Cruz quer responder as perguntas da população. No
último sábado, 14, foi ao ar pela Rádio Cultura FM o programa
piloto “Pergunte ao Prefeito”, com o objetivo de criar um
vínculo entre a população e a administração municipal.
No primeiro programa o prefeito Humberto respondeu
questionamentos sobre saneamento básico, pavimentação
urbana, coleta de lixo e também a respeito do atendimento
nos postos de saúde. Para participar é fácil: basta enviar
sua pergunta para o e-mail da Assessoria de Comunicação
da Prefeitura (ascom.pmlem@pmlem.ba.gov.br) ou ligar para
o telefone 77 3628 9000.
E mais: a equipe da ASCOM vai percorrer a cidade
para ouvir a população. Participe, faça parte da construção
de uma cidade mais humana e com mais qualidade de vida.
Programa de rádio: “Pergunte ao Prefeito”
Todo sábado a partir do meio-dia.

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”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUIS EDUARDO MAGALHÃES
Em cerimônia realizada na
manhã de ontem, 16, o prefeito de
Luís Eduardo Magalhães, Humberto
Santa Cruz, inaugurou a Unidade
Básica de Saúde da comunidade da
Bela Vista. A UBS vai atender 40h
por semana com serviços de coleta
de exames preventivos, consultas de
enfermagem para hipertensão e
diabetes, pré-natal, planejamento
familiar, encaminhamentos e
agendamento de consultas e
exames e outras ações de promoção
a saúde.
“A inauguração desta unidade
de saúde é muito significativa para
a nossa comunidade. Agradecemos
muito ao prefeito por essa conquista
que veio depois de muitos anos de
espera” comemorou Janice
Quesinski Dahmer a diretora da
Escola Fábio Johner,.
De acordo com a secretária
municipal de Saúde, Maira de
Andrada, a entrega da unidade é
resultado de um esforço da atual
administração para atender a
comunidade. “Concretizamos um
compromisso de campanha
proposto pela própria comunidade,”
afirmou a secretária .
Na oportunidade o prefeito
Humberto Santa Cruz fez questão em
enfatizar que todos os esforços
estão sendo concentrados para
melhorar a assistência em saúde em
Luís Eduardo Magalhães e ratificou
que os resultados estão aparecendo.
“Em 11 meses de mandato
conseguimos, dentre outras
conquistas para melhorar a
qualidade de vida da população,
inaugurar esse posto para atender os
anseios da comunidade” disse
Santa Cruz. “Os moradores podem
ter certeza que o prefeito está atento
e vai fazer o possível para atender
as reivindicações da população,”
concluiu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Pacto pela Acessibilidade quer recuperar passivo de construções
irregulares em Barreiras
Por Nádia Borges
Barreiras se prepara para mais uma ação do Pacto pela
Acessibilidade. Desta vez as calçadas construídas de forma irregular e as
futuras obras serão o alvo das discussões. O I Seminário Regional de
Calçadas e Acessibilidade está confirmado para dia 24 deste mês no
auditório da Unyahna.
O evento está a cargo da Prefeitura, Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura da Bahia – Crea, Ministério Público e as ong´s
Miquei e Apae. Previamente ao seminário, que será durante toda a tarde
da terça, 24, técnicos do Crea e da Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura visitarão ruas do centro, onde se concentram as agências
bancárias.
“A idéia é fazer um levantamento e durante o seminário, apontar
casos de sucesso trazidos de outros municípios”, diz o inspetor do Crea/
Barreiras, Nailton Almeida. Ele fala ainda que a partir do seminário será
elaborado um plano de ações de curto, médio e longo prazos para melhoria
das calçadas e adequação das futuras construções.
“Queremos recuperar o passivo existente em Barreiras que vem de
muito tempo. E isso requer a mobilização de toda a sociedade porque não
é função isolada da prefeitura. Durante o seminário queremos orientar as
pessoas que trabalham com construção civil. O Pacto pela Acessibilidade
precisa ser abraçado por todos”, finaliza Almeida.
Programação – O Seminário será aberto ao público, a partir das
14h de terça-feira, 24. Ações do Crea-Ba em acessibilidade, Calçadas
acessíveis – pavimentos recomendados, dificuldades na mobilidade em
Barreiras, serão alguns dos painéis expostos pelos palestrantes. Às 16h45m
a prefeita Jusmari Oliveira participa da mesa redonda ‘Contextualizaçao e
Estudos de Caso’. Ela falará sobre a implantação da Praça dos Sentidos,
projeto da Prefeitura que será sediado na Vila dos Sas.
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