
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.

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

Ano VIII  Nº 2152     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   26 de agosto de 2014

Buritirama: Unidade Policial Integrada será construída na cidade

ASCOM

O município de Buritirama ganhará nos 
próximos meses um complexo policial in-
tegrado com as polícias Civil e Militar atu-
ando no mesmo espaço físico. É uma par-
ceria entre a Prefeitura e a Secretaria de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial 
(SUDIC), autarquia vinculada à Secreta-
ria de Indústria, Comércio e Mineração 
do Governo do Estado.
O engenheiro Juan Carlos Gonzalez Lo-
eda, da Empresa VERDI-Sistemas Cons-
trutivos S/A especializada em sistema 
construtivo penitenciário, que será res-
ponsável pela construção e acompanha-
mento da obra, esteve no Gabinete do 
Prefeito Arival Viana discutindo detalhes 
do projeto.
A doação do terreno feita pela Prefeitura 
Municipal para a construção da unidade 
policial, faz parte da contrapartida pactu-
ada entre o Governo do Estado e a Pre-
feitura Municipal, além da execução de 
serviços, com recursos e equipamentos 
próprios, como limpeza, serviços topo-
gráficos, aterramento, compactação e ni-
velamento, deixando o terreno totalmente 

adequado para o início da obra.
O terreno tem 2 mil m² e está localizado entre o Estádio Municipal e o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (SAAE) e que, de acordo com a análise do prefeito, não será 
utilizada em sua totalidade devido a grande extensão, ficando uma parte destinada a 
outras obras de infraestrutura.
O Governo Ação E Justiça com a viabilização deste projeto visa melhorar a infraestru-
tura e a integração entre as instituições de segurança pública.
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PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

JOSÉ TIECHER, CPF: 454.400.349-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– Inema a Licença de Operação de projeto de Irrigação em uma 
área de 2.700 ha e 1.026 ha de agricultura de sequeiro, localizada 
na Fazenda Celeiro, no Município de Jaborandi - Bahia.

José Tiecher
Proprietário
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Umob realiza reunião itinerante em 
Formosa do Rio Preto

Dando continuidade ao processo 
de democratização da entidade,  a 
União dos Municípios do Oeste da 
Bahia (UMOB), em sua quarta reu-
nião itinerante do ano, promoveu um 
grande encontro no município de 
Formosa do Rio Preto, que fica a 170 
km  de Barreiras, sede da entidade.
Participaram da reunião prefeitos 
das cidades de Angical, Baianópolis, 
Cotegipe, Cristópolis, São Desidério, 
Luís Eduardo Magalhães, Wanderley, 
Muquém do São Francisco, Mansi-
dão, Riachão das Neves, Catolândia 
e Formosa do Rio Preto, além do 
secretário de infraestrutura do Esta-
do da Bahia, Marcus Bénecio Foltz 
Cavalcante, senador Valter Pinheiro, 
secretario municipal, os presiden-
tes das Câmaras de Barreiras Carlos 
Tito, de Cristopolis, Oscarino Vieira, 
Gilian Rocha de Formosa do Rio Pre-
to e Sulamita de Catolândia, além de 
vereadores e outras autoridades.
O anfitrião do evento, o prefeito Ja-
bes Lustosa Júnior, fez questão de 
agradecer, em seu pronunciamento, 
a presença de todos e desejou boas 
vindas.
A principal pauta do encontro foi 
a infraestrutura da região Oeste da 
Bahia, avalição do sistema de forne-
cimento de energia elétrica da região 
pela Coelba, mas o encontro foi aber-

to também para outros assuntos de 
interesse dos municípios.
“A nossa entidade está cada dia mais 
forte e organizada politicamente. 
Esse grupo de gestores que compõe 
a Umob está empenhado e mostrado 
os resultados e dando exemplo para 
todo estado da Bahia. Fico muito sa-
tisfeito com a seriedade que os pre-
feitos estão encarando os desafios 
junto com a Umob, estamos ganhan-
do forças cada vez mais”, afirmou o 
presidente da entidade e prefeito de 
Luís Eduardo Magalhães, Humberto 
Santa Cruz.
O encontro foi realizado no espaço 
do hotel Casarão e reuniu cerca de 

400 pessoas. Todos os prefeitos fi-
zeram uso da palavra e seguiram a 
mesma linha de raciocínio, entoaram 
agradecimentos pelos avanços alcan-
çados, mas também cobraram do se-
cretário e do senador mais ações de 
infraestrutura para seus municípios.
O presidente Humberto Santa Cruz 
aproveitou a oportunidade para 
abordar a importância do alinha-
mento entre gestores municipais com 
secretários estaduais, com o objetivo 
de viabilizar e facilitar a comunica-
ção entre o governo do estado e mu-
nicípios.

Texto e Fotos: Jayme Modesto
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