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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

“Agradeço a confiança
que meus colegas
parlamentares
depositaram em mim.
Peço a Deus
serenidade e força
para assumir mais
esse compromisso
com a população de
Barreiras.”
                    Pastor Souza

Pastor Souza é eleito o
novo presidente da Câmara
de Barreiras

Diocese de Barreiras tem um
novo Bisbo

O Papa Bento XVI nomeou nesta
quarta – feira 15 o novo bispo
diocesano de Barreiras - Dom  Josafá
Menezes.
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Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município

Sexta-feira (17), acontecerá em
Barreiras uma audiência pública com
o objetivo de apresentar e discutir o
Plano Setorial de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário do mu-
nicípio, que propõe um modelo de
gestão, para implementação nos pró-
ximos 20 anos.
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    O Papa Bento XVI anunciou hoje (quarta-feira), a nomeação de
Dom Josafá Menezes da Silva, como o novo bispo da diocese de Barreiras.
Ele sucederá Dom Ricardo Weberberger, que faleceu em agosto deste
ano. A posse está prevista para março de 2011.
“Mais do que um novo bispo, nós queríamos que Dom Ricardo voltasse.
Coisa impossível diante dos limites impostos pela doença e pela morte.
Porém, espiritualmente não. Dom Ricardo Webeberger continua presente,
trabalhando sem cessar como o Pai de Jesus, para o crescimento da Igreja
que ele teve a graça de ver nascer e por mais 30 anos pastorear”, disse
Dom Josafá.

     O novo bispo de Barreiras tem 51 anos e nasceu em Salinas de
Margarida, Bahia. Em 2005 foi nomeado bispo auxiliar de Salvador,
autoridade que vinha assumindo até então.
“Ainda não estive na cidade de Barreiras e nos outros municípios que
fazem parte da Diocese. Cada vez, porém, que leio sobre a história passada

e atual da cidade de Barreiras e das outras que compõem a nossa Igreja Particular, os meus lábios se abrem em sorriso. É
belíssima a história passada, promissores os tempos de hoje e os dias futuros. A alegria de ir para uma cidade tão importante
como Barreiras se soma à graça de suceder a Dom Ricardo Webeberger, primeiro e fundamental pastor do povo barreirense”,
declarou Dom Josafá.

Diocese de Barreiras tem um novo Bisbo

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2011

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso
II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural do exercício de 2011, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT,
aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2011, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical
Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa
e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo
remetidas por via postal para os endereços indicados nas respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente
à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento. Eventuais
impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA,
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da
CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no
endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA,
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 15 de  dezembro de 2010.

Kátia Regina de Abreu
          Presidente
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Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município
Por: Cristiane Barilli de Figueirêdo
DRT: 013684 MG

Nesta sexta-feira (17),
acontecerá em Barreiras uma
audiência pública com o ob-
jetivo de apresentar e discu-
tir o Plano Setorial de Abas-
tecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário do muni-
cípio, que propõe um mode-
lo de gestão, para
implementação nos próxi-
mos 20 anos. O evento será
realizado na Câmara de Ve-
readores de Barreiras, das
8h às 12h30.

A participação popular
na audiência pública é de
fundamental importância,
pois nesse momento será
apresentado o resultado dos
trabalhos realizados ao lon-

O Plano Setorial de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário refere-se a dois dos quatro componentes do
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Barreiras, que também é composto por Resíduos Sólidos e Drena-
gem. O plano é um requisito da Lei 11.445/2007 que autoriza o tratamento setorial do levantamento das disponibilidades,
aproveitamento e gestão de recursos hídricos em comunidades urbanas e rurais, quanto ao seu uso para o abastecimento
humano, além da coleta, tratamento e destinação adequada de esgotos domésticos. O referido plano encontra-se disponível
no site da Prefeitura Municipal de Barreiras, no endereço eletrônico: http://barreiras.ba.gov.br/pdf/rel_pssb_barreiras.pdf

De acordo com a Lei Estadual nº 11.172, a Embasa está fornecendo ao município de Barreiras os estudos de base sobre
os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para subsidiar a formulação do Plano Municipal de Sane-
amento Básico, que será elaborado pela prefeitura.

go de um ano de estudos,
pesquisas, diagnósticos e
discussões sobre planeja-
mento e gestão. “Esta eta-
pa é o coroamento de um
esforço conjunto que en-
volveu os moradores da
sede e povoados de Bar-
reiras, além dos profissio-
nais da Fundação Escola
Politécnica da Bahia (FEP/
UFBA), Embasa, Secreta-
ria do Desenvolvimento
Urbano, Prefeitura Munici-
pal de Barreiras, dentre ou-
tras instituições. O plano
será apresentado para uma
última revisão”, salientou o
analista de saneamento da
Embasa, Jener Pitombo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Data: 17 de dezembro de 2010.
Local: Câmara de Vereadores de Barreiras
8:00 às 9:00
Inscrição dos Participantes
9:00 às 9:15
Abertura da Audiência
Leitura do Regimento
Sec. João Bosco da Silva Júnior
9:15 às 9:45
Elaboração do PSSB e Programas Estruturantes
Engº. Luis Camargo
9:45 às 10:00
Reordenamento Institucional da Gestão do Saneamento em Barreias
Engº. Agrº. Milton Cedraz / Bel. Maria Quitéria Andrade Ramos
10:00 às 10:15

A Regulação dos Serviços de Saneamento Básico
Econ. Raimundo Filgueiras
10:15 às 10:30
O Processo de Controle Social do PSSB
Profº. Drº. Washington Oliveira
10:30 às 12:30
Debates
12:30
Encerramento
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Sociedade e imprensa compareceram para prestigiara votação que elegeu por unanimidade, a chapa única, for-mada pelos vereadores Pastor Souza (PTC) como presiden-te, Francisco Sobrinho (PRP) como vice-presidente, Ben Hir(PSL) como 1º secretário e Carlão (PSDB) como 2º secretá-rio. “Agradeço a confiança que meus colegas parlamenta-res depositaram em mim. Peço a Deus serenidade e forçapara assumir mais esse compromisso com a população deBarreiras. Assumo a presidência do Legislativo de forma simples, mas de forma muito valente também. Seaqui é considerada a casa do povo, durante a minha gestão ela será ainda mais do povo”, disse o novopresidente, Antônio Rodrigues de Souza, mais conhecido como Pastor Souza.Exercendo seu primeiro mandato como vereador, Souza nasceu em São Desidério, tem 38 anos, éinvestigador de polícia do estado e bacharel em teologia. O novo presidente da Casa de Leis de Barreirasexerce atualmente o cargo de 1º secretário e também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça eRedação Final.O vereador Carlos Tito usou a tribuna para fazer algumas considerações à nova mesa diretora: “Deimeu voto de confiança à nova diretoria para que ela venha soerguer o nome desta Casa, que anda tãodesgastada e desacredita pela população. Estamos sendo omissos com a nossa gente, e eu também meincluo nisso. Devemos fazer mais sessões itinerantes, fazer cumprir a lei orgânica, o regimento interno,instituir o diário oficial impresso, pois nem todos têm acesso à internet, precisamos também de um serviçotelefônico 0800, para ouvirmos as reclamações, críticas, anseios da população, uma espécie de ouvidoria,para ouvir nosso povo, além disso, precisamos analisar com mais tempo os projetos que são enviados peloExecutivo em caráter de urgência-urgentíssima, nada pode ser votado às pressas”.

Por: Cathy Rodrigues / E-mail: cathyrodrigues@falabarreiras.com
Fotos: Osmar Ribeiro / E-mail: osmar@falabarreiras.com

Kelly Magalhães, atual presidente da Câ-mara barreirense, encerra seu mandato nodia 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro de2011, a nova mesa diretora assumirá. Emfevereiro, Kelly assume sua procuração dedeputada estadual em Salvador. “Pastor Sou-za tem muita competência e sintonia com osanseios da população. Cada um que assumeesse cargo tem novos desafios pela frente.Por isso, o próximo presidente sempre podefazer melhor que o anterior, basta querer elutar. Deixo esta Casa com a consciênciatranquila de que fiz tudo o que pude, e sem-pre com muita ética e respeito”, afirmou KellyMagalhães, depois de fazer um breve relatodos trabalhos executados por ela durante operíodo em que esteve na presidência doLegislativo municipal.

Pastor Souza é eleito o novo presidente da Câmara de Barreiras

 “Deixo esta Casa com a consciência
tranquila de que fiz tudo o que pude, e sem-

pre com muita ética e respeito”, afirmou
Kelly Magalhães.


