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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que 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 anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Câmara de Barreiras: Expediente,
leitura enfadonha
É inegável que a nova mesa diretora
da câmara de Barreiras, no comando
do vereador Carlos Tito vem tendo
uma excelente atuação. Tito não tem
medido esforços para dinamizar os
trabalhos do legislativo municipal,
dando mais transparência e visibilidade nas ações. Muito embora, na nossa
avaliação, algumas mudanças ainda
terão que acontecer, uma delas seria
a alteração do Regimento Interno da
Casa, especificamente no item referente à leitura do ementário, no sentido de otimizar o tempo das sessões
ordinárias.
Pág. 04

As obras da BR 135 que liga São Desidério a
Correntina recomeçarão no segundo semestre
deste ano

Para tratar sobre o reinício das obras
da BR 135, no trecho que liga São
Desidério, a Correntina, o deputado estadual Herbert Barbosa (DEM),
acompanhado dos vereadores de São
Desidério, Maria das Graças Gobbi,
(Graça do Cleusmar), Gerson de

Carvalho Pereira, (Gerson da Coel-

ba) e José dos Santos de Oliveira, (Camarão), participaram na quinta-feira,
14, em Brasília, de uma reunião com
o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte
– DNIT, Jorge Ernesto. Pág. 03
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A

COOPERATIVA MISTA DOS MICROS PRODUTORES AGRÍCOLAS DOS
MUNICÍPIOS DE TABOCAS DO BREJO VELHO E BREJOLÂNDIA LTDA.
CNPJ n° 00.623.659/0001-02
Rua 13 de Maio, n° 63, Centro, CEP: 47760-000 Tabocas do Brejo Velho-BA



COOPERATIVA MISTA DOS MICROS PRODUTORES AGRÍCOLAS DOS MUNICÍPIOS DE
TABOCAS DO BREJO VELHO E BREJOLÂNDIA LTDA.



           




              





              




“ABANDONO DE EMPREGO”
“Augusto Cézar Dias Fontes – Fazenda Embiraçu,
CEI 31.590.060.488-2 declara que o contrato de trabalho
com o Sr. Aureliano Oliveira de Souza, portador da CTPS
n 0019153, Serie 00024, foi extinto desde 30/11/2012, por
justa causa aplicável ao trabalhador, por abandono de emprego, na forma do artigo 482, letra”I”. da CLT”.
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As obras da BR 135 que liga São Desidério a Correntina recomeçarão
no segundo semestre deste ano
Texto: Ascom /São Desidério
Fotos: Assessoria /Graça Gobbi

Para tratar sobre o reinício das obras
da BR 135, no trecho que liga São
Desidério, a Correntina, o deputado
estadual Herbert Barbosa (DEM),
acompanhado dos vereadores de São
Desidério, Maria das Graças Gobbi, (Graça do Cleusmar), Gerson de
Carvalho Pereira, (Gerson da Coelba) e José dos Santos de Oliveira,
(Camarão), participaram na quintafeira, 14, em Brasília, de uma reunião com o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transporte – DNIT, Jorge Ernesto.
As obras estão paralisadas há dois
anos, após o IBAMA constatar a
queda de blocos de rochas do teto
da caverna, conhecida como “Buraco do Inferno”, que abriga o maior
lago subterrâneo do país. Segundo
o diretor-geral, o DNIT contratou
a Fundação Bio-Rio para realizar
um estudo na região, que deverá ser
apresentado ao IBAMA até o próximo dia 30 de março. Posteriormente
o instituto terá um prazo de 60 dias
para se pronunciar. “Estamos nos
empenhando e garanto que, até o segundo semestre deste ano, as obras
serão retomadas”. Assegura Jorge Ernesto.

Segundo o deputado Herbert Barbosa, o diretor do DNIT se mostrou muito empenhado e cobrou
celeridade aos seus funcionários.
“Eu espero que a obra seja retomada o quanto antes, pois esta rodovia
é fundamental para a integração en-

tre os vales do Rio Corrente, do Rio
Grande e do Rio Preto”. Afirma o
parlamentar.
Os vereadores entregaram ainda, ao
diretor do DNIT, um requerimento
aprovado na última quarta-feira, 13,
pela Câmara de São Desidério, que
solicita a ampliação e a pavimentação de outro trecho da BR 135, que
liga o município à cidade de Barreiras e também a conclusão do trecho
que liga São Desidério a cidade de
Correntina.
“A solicitação foi acatada pelo gestor, que se comprometeu em atender
o pleito. A reunião foi satisfatória,
o diretor demostrou comprometimento em resolver com a urgência
as solicitações apresentadas. Podemos observar a sua satisfação com a
presença do deputado e também dos
vereadores que unidos reivindicavam melhorias para a nossa região,
fomos muito parabenizados por Jorge Ernesto”, Disse, Maria das Graça.
De acordo com o vereador Gerson

da Coelba, a comitiva representava
os poderes legislativo e executivo
do município. “Preocupado com a
situação atual do intenso tráfego de
veículos por consequência do setor
agrícola o deputado Herbert, agendou essa audiência e acreditamos
que rendará bons frutos. Estamos
confiantes nas palavras do diretor do
DENIT porque a nossa intervenção
foi no sentido de viabilizar a conclusão do trecho da BR 135, que liga
São Desidério, a Correntina, com a
maior brevidade”. Afirma.
“A estrada está parada, e nós sabendo da importância que ela representa
para todos da região e também para
o setor agrícola. Preocupados resolvemos pessoalmente reivindicar o
reinício das obras porque sabemos
dos benefícios e do desenvolvimento
que terá nesta região. E lá eu fique
surpreso com a boa receptividade
que tivemos, saímos com a certeza
da reconstrução desta obra”. Assegura o vereador Camarão.
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Câmara de Barreiras: Expediente, leitura enfadonha
Texto (opinião) e foto: Jayme modesto

É
inegável que a nova mesa diretora
da câmara de Barreiras, no comando

do vereador Carlos Tito vem tendo
uma excelente atuação. Tito não tem
medido esforços para dinamizar os
trabalhos do legislativo municipal,
dando mais transparência e visibilidade nas ações. Muito embora, na nossa
avaliação, algumas mudanças ainda
terão que acontecer, uma delas seria
a alteração do Regimento Interno da
Casa, especificamente no item referente à leitura do ementário, no sentido de otimizar o tempo das sessões
ordinárias.
A leitura do expediente com 11 vereadores já era cansativa, com o aumento
para 19, se tornou enfadonha. Sabemos que é uma medida que vai gerar
polêmica entre muitos vereadores que
defendem a leitura de todas as suas
proposituras. O volume de projetos,
requerimentos, indicações e moções
aumentaram significativamente na
atual legislatura, em razão do número
de vereadores, e a leitura do ementário dura mais de uma hora e meia em
algumas sessões, se tornando cansativa, repetitiva, chata, estressante e
improdutiva, onde muitas pessoas se
retiram do plenário antes mesmo do
término da leitura.
Se eu não estiver equivocado, o tempo estabelecido no regimento para a
realização das sessões ordinária é de
três horas, sendo 40 minutos para a
leitura do expediente, ou não está sendo cumprido ou realmente precisa ser

modificado. Com a alteração do regimento, deixaria de ser obrigatória a
leitura de todo o expediente no ementário e tornaria as sessões mais ágeis e
produtivas.
Essas alterações no regimento faria
necessário para que houvesse mais
tempo para os debates, apreciação e
votação das matérias da ordem do dia.
As adequações no regimento interno
modificariam também outros itens
que precisam ser atualizados para se
adequar a realidade atual.
É de conhecimento público, os aspectos em que as necessidades da população se apresentam a exigir soluções
variadas, é a atividade do vereador,
que culmina ora em disposições normativas (leis), ora em deliberações
administrativas (decretos legislativos,
resoluções e outros atos) e, por fim,

em sugestões ao Executivo (indicações), sobre todo e qualquer assunto
da competência local. Mas para isso,
a câmara de Barreira disponibiliza de
sistema e meios digitais avançados
para disponibilizar todos estes atos
eletronicamente. Voltando a leitura
do expediente, na sessão do dia 19, em
meio a tantas mesmices, uma nos chamou a atenção, o projeto nº 025/2013,
que dispõe sobre a extinção do cargo
de chefia de gabinete, medida mais
que necessária para contenção de despesas, muito embora, a extinção é apenas da nomenclatura do cargo, já que
será criado outro com remuneração
menor.
É apenas uma opinião deste escriba,
como opinar não é crime, estou apenas exercendo a liberdade de expressão assegurada na Carta Magna.
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