
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos 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 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

Aconteceu na última quinta-feira, 06, no auditório do Hotel So-
lar Rio de Pedras, uma Oficina de Educação Ambiental ministra-
da pelas representantes da Diretoria de Educação Ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema), Silvana Canário 
e Amélia Cerqueira.
A ideia é divulgar o Projeto Cerrado, iniciativa da Sema e do 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em 
cooperação com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Reino Unido e o Banco 
Mundial, e que tem previsão de execução até 2018.
O Projeto Cerrado visa capacitar proprietários e técnicos locais 
em restauração florestal, fortalecer a capacidade de prevenção e 
combate a incêndios florestais, reconhecimento de práticas alter-
nativas ao uso do fogo na agricultura, promoção da conservação, 
restauração, recuperação e manejo sustentável do cerrado, tendo 
como alvo de atuação oito municípios da região oeste da Bahia: 
Luís Eduardo Magalhães, Jaborandi, Cocos, Correntina, Riachão 
das Neves, Formosa do Rio Preto, São Desidério e Barreiras. 
Participaram do encontro a secretária de Meio Ambiente e Eco-
nomia Solidária de Luís Eduardo Magalhães, Fernanda de Cássia 
Aguiar, guardas municipais, brigadistas da região e representan-
tes de assentamentos e comunidades rurais.

Projeto Cerrado realiza oficina de educação ambiental em LEM


