
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 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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VI   Nº 1535       Rua Folk Rocha, Nº103- Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  13 de dezembro de 2012

Prefeito, vice, vereadores e suplentes da maior cidade do 
oeste da Bahia são diplomados 

O juiz eleitoral da 70ª Zona Dr. Ronald Tavares, o promotor eleitoral Dr. Manoel da Costa Neto, o coronel do 
Comando Regional do Oeste, Paulo Salomão Portugal, o juiz titular da 2ª vara cível, Dr. Cesar de Carvalho e o 

presidente da câmara de Barreiras Antônio Rodrigues, compuseram a mesa de honra da cerimônia.

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

A solenidade de diplomação do 
prefeito, vice-prefeito, vereadores 
e suplentes aconteceu na manhã 
desta quarta-feira, 12, na câmara 
municipal de Barreiras, região oes-
te da Bahia e foi presidida pelo juiz 
eleitoral da 70ª Zona, Dr. Ronald 
Tavares.
Além de Dr. Ronald, o promo-
tor eleitoral Dr. Manoel da Costa 
Neto, o coronel do Comando Re-
gional do Oeste, Paulo Salomão 
Portugal, o juiz titular da 2ª vara 
cível, Dr. Cesar de Carvalho e o 

presidente da câmara de Barreiras 
Antônio Rodrigues, compuseram a 
mesa de honra da cerimônia.
Os eleitos receberam o certificado 
de diplomação e agradeceram em 
voz alta aos eleitores pelas votações 
recebidas.
O prefeito Antônio Henrique de 
Souza Moreira (PP) e o vice Car-
los Augusto (Paê PT) foram eleitos 
com 33,33% dos votos válidos pela 
coligação, “Trabalho por Barrei-
ras”. Dos 19 vereadores diploma-
dos, cinco foram reeleitos, Carlos 
Tito (PDT), Hipólito dos Passos 
(PTC), Bem Hir de Santana (PSL), 
Izabel Rosa (PSC) e Antônio Car-

los de Almeida Matos (PSD). Além 
dos cinco vão compor a Câmara 
Municipal de Barreiras a partir de 
2013 os vereadores: Marileide Car-
valho de Souza Pinto (PSL), Maria 
das Graças Melo do Espirito Santo 
(PSL), Celio Seikiti Akama (PSD), 
Otoniel Teixeira (PCdoB), Agnal-
do Junior (PT do B), Karlúcia Ma-
cedo (PMDB), Antonio Eugenio 
Barbosa (PCdoB), Lucio Carlos de 
Souza Ferreira (PMDB), Rudival 
Sampaio Mendes (PTdoB), Gil-
son Rodrigues de Souza (PMDB), 
Nubia Ferreira Souza de Araujo 
(PP), Alcione Rodrigues de Ma-
cedo (PHS), Eurico Queiroz Filho 
(PPS), Rodrigo Gonçalves de Cas-
tro e Sá (PP).
A população de Barreiras partici-
pou do processo democrático de 
forma ativa e pacifica. Após a di-
plomação, os candidatos eleitos 
tornam-se aptos para tomar posse 
nos cargos para o qual foram esco-
lhidos.
Dr. Ronald deixou claro, a impor-
tância do diploma de um candida-
to a um cargo eletivo e encerrou a 
cerimônia com um pedido. “Este 
diploma tem uma importância 
imensurável, hoje é festa, mas a 
partir do dia 1° de janeiro, muitos 
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problemas a serem enfrentados até 
porque todos sabem da situação 
que o município está passando. 
Peço para os novos representantes 
do povo que deem atenção espe-
cial à saúde e a segurança pública, 
se não forem tratar a saúde e a se-
gurança como prioridade, que pelo 
menos estas áreas não sejam esque-
cidas. Façam tudo de bom por Bar-
reiras,” disse o juiz.
“Recebo este diploma pela terceira 
vez e com muita humildade e res-
ponsabilidade com o compromis-
so de continuar trabalhando por 
este município. Peço ao povo de 
Barreiras que nos ajude a resgatar 
a dignidade desta cidade e a partir 
do dia 1° iremos organizar o muni-
cípio, queremos uma cidade limpa” 
concluiu o novo prefeito, Antônio 
Henrique.
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2013

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produto-
res Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe 
sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, 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 e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enqua-
drados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamen-
to das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 
2013, 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 efe-
tuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2013, em qualquer estabe-
lecimento 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 – ITR, repas-
sadas 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, remetidas, 
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em 
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento 
pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamen-
te, à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua reti-
rada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.
br. 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 Pecu-
ária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 13 de dezembro de 2012.
Kátia Regina de Abreu
Presidente

Animais soltos na 
pista causam vítima 

fatal na rodovia
que liga Santana a 

Serra Dourada 
Quem passa pela BA 172, no 
trecho que liga Santana a Ser-
ra Dourada, no Oeste da Bahia, 
precisa ter atenção e sorte para 
não colidir com animais que fre-
quentemente passeiam pela pista. 
Pastando soltos entre as pequenas 
propriedades rurais que existem 
na região, eles surgem das mar-
gens da estrada, o que torna quase 
impossível para o motorista evitar 
atropelamentos.

A última vítima foi Ralphe Ma-
ciel, 23 anos, morador da zona 
rural de Serra Dourada. Ele trafe-
gava com sua motocicleta na noi-
te de segunda-feira, 10, quando 
foi surpreendido por um cavalo 
que atravessava a via, próximo ao 
trevo de acesso a Serra Dourada, 
colidindo gravemente com o ani-
mal. Ele foi socorrido pelo SAMU 
mais não resistiu aos ferimentos.

Um morador da região, diz que 
até as melhorias feitas na estrada 
recentemente contribuem para o 
aumento da incidência de aciden-
tes deste tipo. “Antes, com bura-
cos, todo mundo andava devagar. 
Agora que o asfalto está lisinho, a 
velocidade é maior”.

“Além dos animais na pista há a 
falta de acostamento na via, que 
agrava ainda mais o problema”, 
explica um caminhoneiro usuário 
da rodovia.

Fonte Portal santanabahia
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