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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.

Eleições 2016: conheça os candidatos das
cidades que compõem o Oeste da Bahia

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.

T

erminou dia 15 de agosto, o prazo para envio ao
Cartório Eleitoral dos pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador para as Eleições
Municipais 2016, que acontecem no dia 2 de outubro, em
primeiro turno.
Agora, cabe aos juízes eleitorais julgarem os pedidos,
podendo deferir ou indeferir
candidaturas. A data limite
para que isso aconteça é 12 de
setembro.
A Justiça Eleitoral salienta
que a listagem é oficial, porém
inicial, ou seja, são os candidatos que entraram com o pedido
de registro. Ainda estão ocorrendo análises e julgamentos.
A campanha teve início no
dia 16 de agosto para as eleições que estão agendadas para
o próximo dia 2 de outubro. Na

região, de todos os municípios,
o que apresentou um maior
número de candidatos foi Luís
Eduardo Magalhães com cinco
candidatos a prefeito.
Apresentaremos ao leitor do
Gazeta do Oeste, os postulantes ao cargo do Executivo nas
cidades que integram a região
Oeste da Bahia. Para não privilegiar nenhum município publicamos a relação em ordem
alfabética. Confira abaixo!
Angical
• Marquinhos Cardoso (PDT)
• Mezo (PMDB)
• Gilsão (DEM)
• Jota (PSD)
Baianópolis
• Jandira Xavier (PSD)
• Cleyton (PSL)
Barra
• Dionísio Ferreira (PSDB)
• Dr. Trajano (PP)

Correntina
• Ezequiel Barbosa (PSDB)
• Maguila (PC do B)

Bom jesus da lapa
• Eures Ribeiro (PSD)
• Ênio Guedes (PMDB)
• Edimar Matheus (PTC)

Cotegipe
• Marcia Sá Teles (PP)
• Marcelo (PSD)

Brejolândia
• Mazim (PR)
• Edésio (DEM)
Buritirama
• Dedê Alves (PP)
• Arival Viana (PSL)

Cristópolis
• Gilson da Farmácia (PSD)
• Toinho Xavier (PP)
Formosa do Rio Preto
• Jabes Júnior (PSL)
• Dr. Termosires (PRB)

Canápolis
• Charles Pereira (PP)
• Mirian (PR)
Catolândia
• Pimentel (PT)
• Geovane Santos (PSDB)
Coribe
• Manoel Rocha (PR)
• Dida (PTB)

Ibotirama
• Jau Assis (PP)
• Paulo Mariano (PMB)
• Terence Lessa (PT)
luís Eduardo Magalhães
• Werther Brandão (PP)
• Junior Marabá (DEM)
• Oziel Oliveira (PDT)

• Fábio Lauck (PRB)
• Júnior Aracruz (PTB)
Mansidão/BA
• Djalma (DEM)
• Ney (PP)
Morpará
• Nalva (PSD)
• Cirlei Novais (PT)
Muquém do São Francisco
• Mara de Gilson (PC do B)
• Márcio Mariano (PP)
• Vandim (PT)
Riachão das Neves
• Miguel Crisósthomo (DEM)
• Paulo de Kuena (PP)
Santana
• Marcão Cardoso (PP)
• Milton Frota (PT)
Santa Rita de Cássia
• Romualdo (PP)

• Keno de Dedé (PSD)
Santa Maria da Vitória
• Plínio da Silva (PSD)
• Renato Rodrigues (PP)
São Desidério
• Graça Gobbi (PDS)
• Zé Carlos (PP)
São Félix do Coribe
• Chepa (PP)
• Moacir Pimenta (PSD)
Serra Dourada
• José Miltom Frota (PT)
• Emilson Fagundes (PMDB)
Tabocas do Brejo Velho
• Humberto Pereira (PR)
• José Cavalcante (PSD)
Wanderley
• Claudia Porto (PSL)
• Fernanda Sá Teles (PP)
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Publicação de atos oficiais administrativos e das leis municipais, à luz do princípio
constitucional da publicidade e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Atuando há mais de 25 anos com ética, profissionalismo, transparência e agilidade.
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