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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.

Baianópolis unido pela
segurança pública

Marcelo Nilo afirmou ser
pré candidato a governador
em 2014

Adriana Marmori é homenageada pela Assembleia
Legislativa

Em audiência pública realizada no dia 21
de março, no plenário da Câmara Municipal de Baianópolis, vereadores, prefeito,
secretários, servidores públicos, dirigentes de instituições públicas e privadas e
sociedade civil organizada, discutiram a
implantação do Conselho Municipal de
Segurança Pública (Comsep). A minuta
do projeto de lei propondo a criação do
colegiado foi discutida no plenário, bem
como, as normas que regulamentarão o
funcionamento da entidade e apresentação de sugestões ao documento. Pág. 03.

Nesta quarta-feira, 20, durante entrevista coletiva, na câmara de vereadores
de Barreiras, região oeste da Bahia, o
Presidente da Assembleia Legislativa
do estado, o deputado Marcelo Nilo,
afirmou que sua preferência é sair candidato a governador em 2014. “Quero
dizer com muita clareza que tenho
vontade de ser candidato a governador
em 2014, por isso coloco meu nome
para apreciação da população”, assegurou Nilo. Pág. 03.

Na manhã desta quinta-feira (21), a deputada Kelly Magalhães entregou placa de
homenagem à professora Adriana Marmori, durante a Sessão Especial em alusão
ao Dia Internacional da Mulher. Em seu
pronunciamento, Kelly destacou o importante trabalho realizado pela vice-reitora da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) em prol da educação do oeste
e de toda a Bahia. “Adriana representa a
educação da região, a educação do estado
e as mulheres da Bahia”, disse. Pág. 04.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28
##ATO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013
##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que a republicação de prazo para realização do Pregão
Presencial n.º 12/2013, Proc. Administrativo nº 279/2013, o qual ocorrerá no dia 04 de Abril de 2013, ás 10:00hs, Objetivando a
Contratação de empresa para aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda das diversas secretarias municipais. Este
Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às
12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 –
Tel.: 77 - 3616.2112/2483.
##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Pregoeiro
##DAT 20 de Março de 2013

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013
##TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 22/2013, Proc. Administrativo nº 324/2013, no dia 04 de Abril de 2013, ás 08:30hs, objetivando a aquisição de material de limpeza hospitalar para atender
as necessidades da rede municipal de saúde deste Município. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço: Rua do Cruzeiro,
s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Adenes Oliveira de Souza – Pregoeiro.
##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 21 de Março de 2013

‘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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Baianópolis unido pela segurança pública

Marcelo Nilo afirmou ser pré candidato a
governador em 2014

Texto e fotos: Jayme Modesto

Texto: Cheilla Gobi
Foto: Jayme Modesto

Em audiência pública realizada no dia 21 de março, no plenário da Câmara Municipal de Baianópolis, vereadores,
prefeito, secretários, servidores públicos, dirigentes de instituições públicas e privadas e sociedade civil organizada, discutiram a implantação do Conselho Municipal de Segurança
Pública (Comsep). A minuta do projeto de lei propondo a
criação do colegiado foi discutida no plenário, bem como, as
normas que regulamentarão o funcionamento da entidade e
apresentação de sugestões ao documento.
O Prefeito Anderson Cleyton justifica a urgência na criação
do conselho. Segundo ele, em virtude do aumento da violência na cidade e da necessidade de adoção de medidas imediatas de prevenção e combate à criminalidade, ocasionada
especialmente pelo assalto ao Banco do Brasil, que apavorou
a população, também a questão das drogas, que na sua maioria atingem jovens e adolescentes.
“A ideia é realizar um trabalho conjunto, envolvendo o poder
público, escola, igreja, família, movimentos sociais, na busca
de soluções eficazes para diminuir esses índices e envolver
todos os segmentos em ações preventivas, para que o combate à violência não se resuma à ação policial em si”, disse
Cleyton.
Para o presidente da câmara, vereador Gilvan Febrônio, a
criação do conselho é de fundamental importância para a segurança do município. “Todos nós vereadores somos favoráveis à criação do conselho e queremos apresentar sugestões
que podem ajudar o poder público na redução dos índices de
violência e manutenção da segurança no nosso município”.
Na audiência pública estiveram presentes também, o subcomandante Major Camilo Uzêda, representando o comandante do 10º BPM Ten Cel PM Osival Moreira Cardoso, Cap.
Alencar, comandante da 4ª companhia do 10º batalhão de
Barreiras e o delegado de polícia de Baianópolis, Antistenes
Benvindo. Na oportunidade a polícia local recebeu um importante reforço, uma viatura modelo camionete cedida pelo
governo do estado.

Nesta quarta-feira, 20, durante entrevista coletiva, na câmara de vereadores de Barreiras, região oeste da Bahia, o
Presidente da Assembleia Legislativa do estado, o deputado
Marcelo Nilo, afirmou que sua preferência é sair candidato
a governador em 2014. “Quero dizer com muita clareza que
tenho vontade de ser candidato a governador em 2014, por
isso coloco meu nome para apreciação da população”, assegurou Nilo.
Mesmo com a pretensão, o deputado afirmou que a sua
possível candidatura depende do apoio do governador Jaques Wagner. “Jamais serei candidato sem apoio de Jaques
Wagner, nem quero e nem tenho condições políticas de sair
como candidato de oposição, apesar de me dar muito bem
com a oposição”.
Nilo descartou o seu nome para cargo no senado, deixando
clara a sua “vontade” em fazer política estadual. “O governador me convidou há dois anos para ser candidato a senador
com duas vagas e eu não quis, imagine com uma, eu gosto de
fazer política estadual. Meu plano é ser governador do estado, e estou criando condições para que isso ocorra. Se eu estou sentado na segunda cadeira mais importante do estado,
quero subir mais um degrau, e o próximo é ser governador
da Bahia,” garantiu Nilo.
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Adriana Marmori é homenageada pela Assembleia Legislativa
tensão Universitária. Por três anos foi pró-reitora de extensão da universidade.
“Adriana escolheu a Bahia para ser a sua terra e aqui tem
dado a sua contribuição para o desenvolvimento do estado, especialmente na educação. Fico muito honrada em
também apresentar Projeto de Decreto Legislativo para
concessão do título de Cidadã Baiana à professora Adriana
Marmori”, declarou.
A professora agradeceu a homenagem prestada pela Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa
da Bahia (AL-BA), por indicação da deputada Kelly Magalhães. “Recebo esta homenagem com muita honra. Quero
dizer que temos que ter as utopias em nossas mentes: o da
justiça social, do respeito e diginidade e da educação de
qualidade”, finalizou Marmori.
Na manhã desta quinta-feira (21), a deputada Kelly Magalhães entregou placa de homenagem à professora Adriana Marmori, durante a Sessão Especial em alusão ao Dia
Internacional da Mulher. Em seu pronunciamento, Kelly
destacou o importante trabalho realizado pela vice-reitora
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em prol da
educação do oeste e de toda a Bahia. “Adriana representa a
educação da região, a educação do estado e as mulheres da
Bahia”, disse.
Adriana Marmori nasceu em São Paulo e radicou-se na
Bahia, onde exerceu diversos cargos e funções públicos.
Pelo seu currículo, observa-se que toda a sua vida ativa tem
sido exercida na Bahia.
Professora da Uneb desde 1997, atuou como diretora do
Campus IX- Barreiras por dois mandatos consecutivos
(2000-2003). Exerceu em 2006 o cargo de Gerente de Ex-
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