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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.

PÁG:04

Agricultura Familiar na Alimentação Escolar
é tema de Seminário em São Desidério

São Desidério possui 7.045
alunos matriculados em 40 esco-
las da rede municipal. Oferecer
uma alimentação saudável com
produtos de qualidade, verduras
e legumes frescos é uma forma

que a administração municipal en-
controu para obter melhores índi-
ces de aprendizagem. Este assun-
to merece atenção especial por
parte dos gestores públicos.

Em cumprimento à Lei Fe-

deral 11.947/09, que determina
que 30% dos produtos da alimen-
tação escolar sejam provenientes
da agricultura familiar, as secreta-
rias municipais de Agricultura e
Educação realizaram o I Seminá-

rio da Agricultura Familiar com a
Alimentação Escolar. O objetivo foi
orientar e facilitar que os itens pro-
duzidos pelos pequenos agricul-
tores cheguem às escolas da rede
estadual e municipal.

O secretário de Agricultura,
Genivaldo de Assis afirma que esta lei
só vem a alavancar a agricultura fami-
liar local no que tange à organização
em associações e cooperativas. Para
ele, contribui ainda para garantir a qua-
lificação dos produtos e beneficiar
tanto o aluno quanto o pequeno pro-
dutor “para o agricultor é uma gera-
ção de renda e agregação de valor e
para os alunos, uma alimentação de
qualidade”, frisa.

Durante o seminário, as dis-
cussões foram abertas aos participan-
tes, que esclareceram as dúvidas. Ini-
ciado este contato, os agricultores
familiares interessados serão cadas-
trados no Setor de Licitação da Pre-
feitura Municipal. Apesar de serem
isentos do processo de licitação, par-

Ademilton José de Oliveira,
morador da localidade de Samam-
baia é produtor de hortaliças e le-
gumes, ele diz que sobrevive do
que produz abastecendo a feira e
alguns supermercados da sede.
“Vou primeiro ver as propostas de
preços, porque sementes e adu-
bos custam caro, mas se for de
acordo com a minha oferta, com
certeza vou participar e expandir
meus negócios”.

ticiparão da chamada pública, com
negociações de preços. Poderão se
organizar em grupos formais, associ-
ações e cooperativas, e grupos infor-
mais, o chamado agricultor individu-
al.

Segundo a secretária de Edu-
cação, Cátia Alencar, O repasse do
Governo Federal ao Plano Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE para o
município de São Desidério é feito em
10 parcelas mensais. São destinados
R$ 0,60 diários por aluno da educa-
ção infantil e R$ 0,30 para ensino fun-
damental. A prefeitura complementa
esses valores com R$ 1,61, por alu-
no, nas despesas com alimentação
escolar. “É um alto investimento, por-
que temos que garantir uma alimen-
tação saudável aos nossos alunos. A

merenda escolar deixou de ser um mero lanche e passou a ser uma alimentação
completa. As nossas escolas dispõem de estrutura física e matérial de qualida-
de, as cantinas estão recebendo equipamentos para armazenar, processar e
conservar os alimentos, e as merendeiras recebem capacitações com foco em
cardápios elaborados pela nutricionista.”

Já João Xavier, presidente
da Cooperativa dos
Mandiocultores de São Desidério
fornece seus produtos para a ali-
mentação escolar há dois anos e
vê no projeto uma alternativa a
mais para o pequeno produtor, “a
partir de agora terei concorrentes,
mas será válido para o desenvol-
vimento de todos os envolvidos,
agricultores individuais, coopera-
tivas e alunos”, declara.

Texto: Adinete Batista

Fotos: Rodney Martins
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Parceria com a China deve impulsionar economia baiana
No seu programa de rádio desta terça-

feira (19), o governador Jaques Wagner ressal-
ta o impulso que a economia da Bahia terá a
partir dos acordos firmados com empresariado
chinês nos setores agrícola, automotivo, miné-
rio de ferro, ciência e tecnologia, durante a via-
gem que fez à China, a segunda maior econo-
mia do mundo e o principal parceiro comercial
do Brasil na atualidade. “Por isso, a minha ida
para lá vender produtos baianos e trazer o in-
vestidor chinês para cá”, enfatiza.

Nessa missão, ele destaca o protocolo
assinado com a empresa Chongqing Red
Dragonfly Oil Co., na Província de Chongqing,
que vai investir um total de R$ 4 bilhões para
implementação de um parque industrial de es-
magamento de soja e produção de derivados
no município de Barreiras, e a comercialização
do produtos da agricultura familiar em restau-
rante e feiras de Pequim.

Wagner, que foi o único governador con-
vidado a integrar a comitiva da presidente Dilma
Rousseff, diz que deverá retornar à China, den-
tro de seis meses, para tentar fechar outros
negócios na Província. “Para nós, e para mim
politicamente, foi muito importante ter acom-
panhado a presidenta ao longo dessa semana
de trabalho. Tivemos contato com várias em-
presas fabricantes de automóveis, que também

têm interesse de vir para o estado, e de
mineração e siderurgia”.

Segundo Wagner, “há uma mudan-
ça na política chinesa no sentido de não
só exportar produtos, mas de colocar in-
dústrias chinesas também nos países
amigos, e o Brasil é um deles. Ele resalta
ainda que os chineses têm muito interes-
se na área de alimentos, onde a estado é
grande produtor, e importam muito algo-
dão baiano.

O governador lembra que na época
em que integrava o governo do presidente
Lula, ajudou a aprovar a construção, na
Bahia, do Gasoduto do Nordeste (Gasene),
um investimento brasileiro-chinês, no
valor de R$ 3 bilhões, para distribuição do
gás natural, resultado de uma parceria
entre a Petrobrás e a China Petrochemical
Corporation (Sinopec Group), a empresa
chinesa de petróleo.

O programa é produzido pela As-
sessoria Geral de Comunicação do Go-
verno da Bahia (Agecom) e veiculado toda
terça-feira, às 7h30, pela Rádio Educado-
ra FM 105 MHz e reproduzido por vários
veículos de comunicação, além de ficar
disponível na página do Conversa e pelo
telefone 0800-071-7328.
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E D I T A L

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 físicas,
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 22 de maio 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, 19  de  abril   de 2011.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA

Kátia Regina de Abreu
          Presidente

Alexandre Grendene Bartelle, CPF nº
098.675.97087 torna público que está requerendo
ao Instituto do Meio Ambiente – IMA a Licença de
Localização para atividade de pecuária e
silvicultura em imóvel rural, localizado nos
municípios de Tabocas do Brejo Velho e
Cristópolis, Lagoa do Oscar, BR- 242.

Maurício Carlos Martins Cruz
Gerente Administrativo/Financeiro

   PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
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Jusmari vistoria obra no bairro Morada da Lua

Por Tiago Lira
O intenso trabalho da prefeitura nos bairros não para. Através da Secre-

taria de Infraestrutura foram montadas diversas frentes. Uma delas está resol-
vendo um antigo problema de escoamento das águas das chuvas na Rua Rui
Barbosa, no bairro Morada da Lua.

A prefeitura está construindo um canal de drenagem de águas pluviais
para que o problema seja definitivamente resolvido. A previsão é de que em um
mês o trabalho seja concluído. “Nós estávamos esperando o momento certo
para começar essa obra na Morada da Lua. Fico impressionada como há tantos
anos os moradores sofrem com o problema dessa rua e as gestões passadas
não se mobilizaram para sanar o problema. Essa é apenas mais uma das muitas
obras que estamos realizando nos bairros e zona rural da cidade. Todos os dias
irei pessoalmente vistoriar essas obras”, disse.

“Eu resido aqui há 10 anos. Quando chove as águas que vêem da serra
inundam a rua a causam um grande transtorno a todos os moradores. Acho
que essa obra veio em boa hora e irá resolver o problema dessa rua”, disse o
morador Gil França.

De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Penalber,
o problema de escoamento do bairro, assim como em toda cidade, se deve a
falta de planejamento das últimas décadas. “As administrações passadas não
pensaram num projeto de crescimento ordenado da cidade. Por isso, a drena-
gem das águas pluviais danifica tanto o asfalto das ruas. Nas últimas décadas
foram realizadas pequenas obras que não solucionavam o problema definitiva-
mente”.

“Desde 1983 moro na Morada da Lua. Estou muito contente
com essa ação da prefeitura de Barreiras, finalmente depois de
tanto esperarmos essa obra está sendo realizada”, Antônio Gonçal-
ves.

“Quando aqui chove mal dá para atravessar a rua a pé. Moro
aqui desde 2002 e sempre foi um caos. Ainda bem que agora temos
uma prefeita que olha pelos moradores da Morada da Lua”, João
Vicente Palmeira da Silva.

“Eu resido aqui há 10 anos. Quando chove as águas que
vêem da serra inundam a rua a causam um grande transtorno a
todos os moradores. Acho que essa obra veio em boa hora e irá
resolver o problema dessa rua”, disse o morador Gil França.

DEPOIMENTOS:


