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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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Área social da Embasa promove diálogo socioambiental 
em Morpará, no oeste baiano

A área social da Embasa promoveu, nos dias 12 e 13 de agosto, diálogos socioambientais junto aos estudantes da rede pú-
blica de educação no município de Morpará, no oeste da Bahia. Aproximadamente 200 estudantes dos colégios estaduais 
Nemísia Ribeiro e Agenor Leite participaram de três encontros, nos quais a temática da água foi apresentada de forma 
lúdica por meio de vídeos e cartilhas educativas, com ênfase nos processos de tratamento e no consumo racional da água.
A estudante do ensino médio Jéssica Almeida Pereira, 15, ficou entusiasmada com a palestra, acrescentando que, de 
maneira didática e interativa, reforçou seu conhecimento sobre a água. “Gostei do jogo de perguntas e respostas e dos 
brindes para quem acertava, o que ajudou a fixar o conteúdo”, afirma. Foram distribuídos brindes como squeezes e copos; 
canetas e lápis; mousepads e pastas. A professora Claudinéia Alves de Queiroz gostou de saber de todo o processo de 
tratamento e distribuição da água. “Todos agora vão pensar duas vezes antes de desperdiçar em casa”, afirma.
O diretor do Colégio Estadual Nemísia Ribeiro, Matias Souza Sodré, acredita que esta parceria entre a Embasa e as es-
colas é essencial. “Água e educação possuem um amplo aspecto social. Esta ação mostra que a Embasa não está somente 
preocupada com a distribuição da água, mas também com a população e com o meio ambiente”, ressalta.
Na oportunidade, os estudantes também foram informados sobre as intervenções da obra de ampliação do sistema de 
abastecimento de água de Morpará, investimento de R$ 3,8 milhões que teve início em setembro do ano passado. A obra 
contempla a criação de novas estruturas para captação de água bruta e estação de tratamento de água (ETA), bem como 
a substituição de tubulações e a ampliação de 11 quilômetros (km) de rede distribuidora.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

José Almir Gorgen, CPF: 281.676.945-34, torna público que está 
requerendo à SADEMA - Secretaria de Agricultura Desenvolvi-
mento Econômico e Meio Ambiente de Riachão das Neves/BA 
Licença de Operação para Atividade de Beneficiamento de Algo-
dão na Algodoeira Barcelona localizada na Rodovia 459 km 49 
– Anel da Soja, município de Riachão das Neves - BA.

José Almir Gorgen
Proprietário

José Almir Gorgen, CPF: 281.676.945-34, na busca da melhoria 
contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que 
está comprometido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a pre-
servação das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-
sitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sis-
tema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 
produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objeti-
vos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, dis-
ponibilizando as partes interessadas informações sobre seu de-
sempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produti-
vo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais através 
do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

José Almir Gorgen
Proprietário

Estudo estima em 70% contribuição 
humana no recuo de geleiras

Geleiras começaram a derreter em meados do século XIX.
De 1991 a 2010, o homem teve 70% de responsabilidade 
no processo.

O fator humano foi a maior causa do recuo das 
geleiras no mundo nos últimos 20 anos, revelou 
uma nova pesquisa, publicada na revista america-
na "Science".
Para esse estudo realizado por Ben Marzeion, do 
Instituto de Meteorologia e Geofísica da Univer-
sidade de Innsbruck, na Áustria, os cientistas 
elaboraram um modelo informático que leva em 
conta os fatores naturais do aquecimento, como a 
atividade vulcânica e as variações solares, além das 
atividades humanas, como as emissões de gases 
causadores do efeito estufa e o uso do solo.
A geleiras começaram a derreter em meados do sé-
culo XIX, época que marcou o fim da pequena era 
glacial - um período de resfriamento registrado na 
Europa e na América do Norte de 1300 a 1850.
Segundo este modelo, de 1851 - início da era in-
dustrial - a 1989, cerca de 25% da massa perdida 
pelas geleiras resultou das atividades antropogêni-
cas. De 1991 a 2010, porém, essa proporção chegou 
a 69%, constataram os cientistas.
"No século XIX e durante a primeira metade do 
século XX, nós constatamos que a perda de massa 
das geleiras, atribuída à atividade humana, é pouco 
perceptível, mas depois aumentou continuamen-
te", destacou Ben Marzeion.
"Normalmente, são necessárias décadas, inclusive 
séculos, para que as geleiras se adaptem às mudan-
ças climáticas", acrescentou, destacando que "os 
resultados do modelo correspondem aos movi-
mentos de massa das geleiras" observados.
Graças a esse modelo, os autores conseguiram si-
mular a evolução de todas a geleiras do mundo, 
com exceção da Antártica, ao usar sobretudo a co-
leta de dados do "Randolph Glacier Inventory" para 
reconstituir sua extensão e sua massa em 1851.
Em seguida, eles reproduziram seu derretimento 
desde então, segundo dois cenários diferentes: o 
primeiro, simulando apenas os fatores climáticos, 
como evoluções do sol e erupções vulcânicas; e o 
outro, unicamente fatores antropogênicos.
Embora as geleiras armazenem menos de 1% da 
massa de gelo do planeta, seu derretimento foi a 
causa principal da elevação do nível dos mares no 
século XX, afirmaram os cientistas.
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A Prefeitura de Buritirama adqui-
riu um novo ônibus para atender 
as demandas dos diversas Secreta-
rias Municipais e entidades extra-
oficiais, que enviam delegações em 
outros municípios ou estados.
O novo veículo atenderá aos interes-
ses de diversos setores da sociedade 
(Estudantis, Esportivos, Culturais, 
Religiosos e de Assistência Social), em 
especial entidades que buscam com 
frequência a cedência do ônibus para 
participar e representar o município 
em diversos eventos fora do município.
A aquisição do ônibus faz parte do 
compromisso do prefeito Arival Via-
na em oferecer um transporte de 
qualidade aos usuários. O veículo, 
conta com ar condicionado, assen-
tos reclináveis, com capacidade para 
transportar confortavelmente 48 pas-
sageiros sentados e foi adquirido pelo 
valor de R$ 215 mil, com RECUR-
SOS próprios do Tesouro Municipal.

Buritirama – Prefeitura compra novo ônibus com recursos próprios

O novo ônibus percorreu as principais ruas da cidade, onde cida-
dãos buritiramenses puderam ver de perto a novidade e contem-
plar a imponência do novo veículo. De acordo com o prefeito, o prin-
cipal foco da administração municipal é “Tratar com respeito, 
carinho e dignidade nosso povo, valorizando sempre os recursos públicos”.

ASCOM
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Confirmada a presença do Secretário de Infraestrutura do Esta-
do da Bahia, Marcus Cavalcanti, 2 diretores da Coelba e o Sena-
dor Walter Pinheiro. 
 
ALTERAÇÃO DA HORA DA ASSEMBLÉIA GERAL ITINE-
RANTE DA UMOB.
 
A UMOB – UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA 
vem retificar o edital, para dele desfazer e constar a alteração 
abaixo indicada:
LEIA-SE: A SER REALIZADA ÀS 13h30min, E SEGUNDA 
CHAMADA ÀS 14h00.
Barreiras, 19 de agosto de 2014.
Humberto Santa Cruz
                                                         
TRANSCREVEMOS ABAIXO, JÁ COM A CORREÇÃO DA 
HORA, O REFERIDO EDITAL.
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
 
Edital de Convocação
A UMOB – União dos Municípios do Oeste da Bahia, cumprin-
do disposto no Estatuto Social, convida Vossa Excelência para a 
Assembleia Geral Itinerante, que será realizada em Formosa do 
Rio Preto, no Hotel Casarão, no próximo dia 21 de Agosto de 
2014, com a seguida ordem do dia:
 
1. Infraestrutura da Região Oeste da Bahia;
 
2. Assuntos Gerais;
 
  A Assembléia será realizada na data proposta com primeira 
chamada para as 13:30min e segunda chamada as 14h00.
 Local da reunião:
·      Hotel Casarão, Centro, Formosa do Rio Preto;
·       Telefone: (77) 3613 3858 / 99426595/8124-1700 – umob@
hotmail.com

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA – UMOB.

UMOB 
 Edital de Convocação alteração


