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ATOS OFICIAIS

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 nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Barreiras transparência
das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de
contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Meio Ambiente e Turismo

Parque Municipal da Lagoa Azul é estudadoParque Municipal da Lagoa Azul é estudado

Um relatório será apresentado ao final do
estudo

Um grupo de pesquisadores for-
mado por professores e estudantes do
Instituto Federal da Bahia (IFBA) e do
Colégio Estadual Presidente Médici
realizaram pesquisas em toda a exten-
são do Parque Municipal da Lagoa
Azul em São Desidério.

A equipe analisou materiais dos cerca
três 3 km de trilha dentro do Parque

A pesquisa faz parte do Projeto
Biogeografia da Estrutura Geológica
do Carste do Parque Municipal da
Lagoa Azul, desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo. Antes da visita de campo ao

Parque, os estudantes tiveram uma pre-
paração em sala de aula. A dinâmica
genealógica e evolutiva dos agentes
encontrados no Parque, o ciclo e a
qualidade da água, espeleotemas, as-
pectos físicos, químicos e bacterioló-
gicos foram analisados.

A equipe analisou materiais dos cerca
três 3 km de trilha dentro do Parque

Um dos objetivos é oferecer aos
estudantes uma visão mais abrangente
acerca da temática. “Logo na chegada
já tivemos os primeiros contatos com
o que estudamos em sala de aula”,
observa a aluna do 3º ano, Diandra
Hoffmann. Ela comenta que além das
matérias de geografia e biologia, as-
suntos relacionados à matemática, his-
tória e português também fazem parte
da realidade encontrada no Parque.

Registros escritos
foram feitos para
facilitar os estudos

Para o guia turístico Juscelino Ferreira,
que acompanhou a equipe, esta é
também uma maneira de reunir
trabalhos sobre o Parque. “A partir do
momento em que o levantamento
estiver concluído teremos uma fonte
de informação consistente para passar
aos turistas que visitam o local”.
O projeto terá continuidade com
palestras e discussões sobre os dados
colhidos no Parque Municipal da
Lagoa Azul.

Texto: Jackeline Bispo
Foto: Arquivo do grupo

Espécies animais foram fotografadas
durante a visita de campo

Espécies animais foram fotografadas
durante a visita de campo
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Comissão discute isenção tributária para
indústrias do Pólo Industrial

Representantes do Centro das Indústrias do Oeste
Baiano – CIOB, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL e
Governo Cidade Mãe discutiram nesta quinta-feira, 06, a
implantação da Lei de Isenção Tributária para indústrias que
se instalarem no Pólo Industrial ou em áreas rurais de
Barreiras.

 O Governo
Cidade Mãe juntamente
com representantes da
indústria e comércio de
Barreiras vem discutindo
de maneira assídua formas
de alavancar o
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico local. Destas
discussões, surgiu o
projeto de Lei de Isenção
Tributária para o Pólo
Industrial, com o objetivo
de atrair indústrias e
regularizar aquelas que
estão na cidade.

Segundo o
coordenador da Indústria,
Comércio e Serviços,
Carlos Costa, a elaboração
da lei é uma forma de
fortalecer e desenvolver o
Pólo Industrial de Barreiras.
“Este é um momento ímpar,
é hora de sair com uma
solução que satisfaça as
necessidades das
indústrias. Os encontros
realizados com os
membros da indústria e
comércio ajudam a
construir a lei de forma
participativa, esclarecendo
todas as dúvidas que
vierem a surgir”,
comentou.

O projeto prevê
ainda, isenção tributária
para as indústrias que se
instalarem na zona rural de
Barreiras. Em contrapartida,
tanto os empreendimentos
instalados na zona rural ou
no Pólo devem gerar
empregos e respeitar o
meio ambiente. “Indústrias
que estiverem
irregularmente na zona
urbana, poderão assumir
um condigo de conduta,
anunciando sua
transferência para o Pólo
Industrial ou área específica
e assumir se beneficiarem
com a lei da isenção”,
explicou Pedro Tassi,
presidente do CIOB.

Uma comissão
formada por membros do
executivo, Centro das
Indústrias do Oeste da
Bahia, Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Barreiras – CDL e Sindicato
dos Trabalhadores da
Indústria do Oeste da Bahia
– SINTIAB, tomaram posse
oficialmente nesta sexta-
feira, 07, para acompanhar
todo o processo de
elaboração e implantação
da lei.

Por Yonara Alves
Fotos: Ronaldo Carvalho

Prefeitura Municipal de Barreiras
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Cristiano Juliani, CPF: 945.562.105-34 torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença
para atividades de Carvoejamento, localizada na Fazenda
Guarany II, município de Baianópolis – BA.

Cristiano Juliani
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
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Antonio Martinho Campanholi, CPF

619.827.099-87 torna público que está requeren-
do a Secretária do Meio Ambiente e Turismo de
São Desidério a Licença de Operação – LO, de
Agricultura de Sequeiro, localizada na Fazenda
Campanholi IV, VI, X, Rodovia BR 020, Km 89.

Antonio Martinho Campanholi
Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carlos Roberto Campanholi, CPF

481.973.199-87 torna público que está requeren-
do a Secretária do Meio Ambiente e Turismo de
São Desidério a Licença de Operação – LO, de
Agricultura de Sequeiro, localizada na Fazenda
Campanholi I, V, XII, Rodovia BR 020, Km 402
Lado Direito.

Carlos Roberto Campanholi
Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ocimar Campanholi, CPF 558.455.259-34

torna público que está requerendo a Secretária
do Meio Ambiente e Turismo de São Desidério a
Licença de Operação – LO, de Agricultura de
Sequeiro, localizada na Fazenda Campanholi II,
XI, Rodovia BR 020, Km 402.

Ocimar Campanholi
Proprietário.

Marcelo Juliani, CPF: 939.790.615-15,  torna público que está
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença para
atividades de Carvoejamento, localizada na Fazenda Guarany
I, município de Baianópolis – BA.

Marcelo Juliani
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO


