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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeituras Municipal de Tabocas do Brejo Velho
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2010 - Objeto: aquisição dos serviços de recuperação de 35 km de Estradas Vicinais da
estrada que dar acesso ao Distrito de Mariquita à Cidade de Tabocas do Brejo Velho. Abertura: 28/06/2010, às 09:00h no
endereço Praça Municipal, 86, centro. Edital/Informações: à disposição na sala da CPL no horário das 08:00 às 12:00h. e,
poderão ser adquiridos através de solicitação por escrito e pessoalmente, maiores informações na sala da CPL, situada
à Praça Municipal, 86, Prédio Sede da Prefeitura Municipal – Tabocas do Brejo Velho 12 de junho de 2010. Leonor Farias
Diamantino -Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇAO - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2010 – Objeto: aquisição dos serviços de 7.000M² em pavimentação com
paralelepípedos no Bairro Alto da Bela Vista, de acordo com o Convênio firmado entre o CONDER e o município de Tabocas do
Brejo Velho. Abertura: 28/06/2010, às 15:30h no endereço Praça Municipal, 86, centro. Edital/Informações: a disposição na sala
da CPL no horário das 08h00min às 12h00minh, e poderão ser adquiridos através de solicitação por escrito e pessoalmente,
maiores informações na sala da CPL, situada à Praça Municipal, 86, Prédio Sede da Prefeitura Municipal - Tabocas do Brejo
Velho 12 de junho de 2010. Leonor Farias Diamantino - Presidente da CPL.

Jusmari consegue mais uma conquista para Região Oeste: Inauguração do
Terminal Portuário Cotegipe

Por Tiago Lira
O governador Jaques
Wagner, o ministro da Secretaria Especial de Portos, Pedro

Brito e a prefeita Jusmari Oliveira participam da inauguração do
Terminal Portuário Cotegipe, em
São Tomé de Paripe, na Baía de
Aratu, em Salvador. Por consi-

derar que o porto privado receberia boa parte da produção de
grãos, em especial a soja do oeste baiano, sendo mais um estímulo para a geração de empregos diretos e indiretos, o governo estadual concedeu incentivos fiscais, como a desoneração
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
para a compra dos equipamentos instalados no local.
“Como representante da
cidade pólo do oeste do estado
consideramos que a nossa região ganhou um grande reforço. O terminal irá ampliar e facilitar o escoamento da nossa produção de grãos. Essa era uma
reivindicação dos produtores a

quem também represento. A economia de todo o estado, principalmente do oeste, terá um impacto extremamente positivo
com esse terminal”, comentou a
prefeita Jusmari Oliveira.
O Terminal Portuário
Cotegipe será administrado pela
empresa C. Port. O equipamento é considerado um porto privativo de uso misto, com capacidade de recebimento de mil
toneladas de carga por hora, e
opera atualmente com navios de
até 205 metros de comprimento
e carga da ordem de 50 mil toneladas de porte bruto.
“Esta é uma prova de que
investimentos públicos e privados movimentam o país no sen-
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tido do crescimento econômico e sustentável. É muito importante
não só para a Bahia, mas para o Brasil”, afirmou o ministro da
Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito.
Já o governador Jaques Wagner enfatizou a importância da
logística como fator de desenvolvimento para o estado. “Logística
é fundamental. Um porto ampliado como esse melhora a condição
logística da Bahia, fator positivo para todos os empreendedores”.
Avanços para o setor - Mesmo com os recentes investimentos privados na área portuária e os investimentos públicos em
andamento no estado, o governador reconheceu que é preciso

avançar ainda mais no setor. “Sabemos que ainda somos devedores de uma condição portuária melhor. É um esforço que estamos
fazendo, seja em Aratu, com o porto público, seja em Salvador, com
a ampliação da área de contêineres, ou no Porto Sul, que é um
projeto que estamos desenvolvendo exatamente para garantir
logística de boa qualidade para aqueles que querem investir na
Bahia”, detalhou.
Empregos - Para este ano, a previsão de movimentação de
carga é de 2,6 milhões de toneladas de grãos, com a geração de 200
empregos diretos e aproximadamente três mil indiretos.

Ficha Limpa: TSE decide aplicar lei este ano
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na noite de
quinta-feira, 10 de junho, que a Lei da Ficha Limpa vale já para as
eleições de outubro deste ano. Por 6 votos a 1, os ministros
decidiram que pessoas que forem condenadas em colégio jurídico não poderão se candidatar a partir de agora. Eles avaliaram
não ser necessário esperar um ano para aplicar a norma, já que ela
foi sancionada antes das convenções partidárias e não modificam o processo eleitoral. A regra, no entanto, terá abrangência
muito limitada em 2010 devido à mudança redacional feita de última hora pelo Senado.
De acordo com o deputado federal Fábio Souto (DEM/
BA), a decisão do tribunal vem de encontro ao desejo da sociedade brasileira e de um grupo unido de políticos que lutaram pela
aprovação da lei no Congresso Nacional. O parlamentar lamentou, porém, que a aplicação da medida seja tão restrita nas eleições de outubro deste ano. “Essa lei é fruto da insatisfação popular com os constantes escândalos na política e da vontade de
cada cidadão de mudar esse cenário no Brasil. O povo queria e
nós precisávamos que todos aqueles já condenados pelos crimes listados pela lei, como corrupção e improbidade administrativa, não pudessem se candidatar nestas eleições. A decisão do
TSE, no entanto, é um bom sinal. Indica que poderemos contar
com o Judici&aacu te;rio brasileiro nas eventuais queixas daqueles que estão sujos e querem entrar no poder”, afirmou Souto.
Uma emenda do Senado Federal modificou o tempo verbal
do texto do Ficha Limpa. Trechos em que se lia aqueles “que
tenham sido condenados” ou “que tenham renunciado” passaram a ser redigidos com “os que forem condenados” ou “os que
renunciarem”. A alteração abriu uma brecha nos casos de
inelegibilidade. Mesmo com a possibilidade de pessoas já con-

denadas se candidatarem, Fábio Souto acredita que a pressão popular pode novamente desempenhar papel fundamental e mudar o
resultado das urnas. “A população sabe quem são os políticos com
a ficha suja e irão divulgar esses dados. Tenho certeza que muitas
manifestações serão feitas nas ruas e na internet e isso influenciará
definitivamente o rumo das decisões tomadas nas urnas mesmo
que essas pessoas possam se candidatar”, destacou.
História do Ficha Limpa
O Ficha Limpa é fruto de uma iniciativa popular que reuniu
mais de 1,6 milhão de assinaturas e teve o apoio de diversas entidades da sociedade civil. Em tramitação no Congresso desde setembro de 2009, o projeto sofreu mudanças. A versão inicial previa a
proibição da candidatura de políticos condenados já em primeira
instância. A Câmara fez uma modificação para proibir apenas os
condenados por colegiadas, o que ocorre na segunda instância ou
nos casos de quem tem foro privilegiado. No Senado, uma mudança
no tempo verbal do texto provocou dúvidas. Com os verbos no
futuro, como “os que forem condenados” ou “os que renunciarem”, existem divergências se a regra vale para quem já está condenado. Pessoas condenadas por crimes como improbidade administrativa, abuso de autoridade, racismo , tortura, abuso sexual, formação de quadrilha, dentre outros, não poderão se candidatar, conforme esta lei.
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