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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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Durante a quarta-feira (21) e a quinta-feira (22), técnicos, pro-
dutores, professores e estudantes universitários se reúnem no 
auditório do Hotel Solar das Mangueiras para trocar ideias, ex-
periências e debater sobre a cadeia do leite no Oeste Baiano. O 
encontro é uma realização da Associação dos Criadores de Gado 
do Oeste da Bahia (Acrioeste) em parceria com a empresa de 
consultoria em agronegócios (Cirio). A abertura, realizada na 
manhã de quarta-feira contou com a presença do secretário de 
Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio de Barreiras, José 
Marques que falou da importância das discussões sobre o tema.
“O 1° encontro da Cadeia do Leite do Oeste da Bahia assume 

Barreiras sedia 1º Encontro da Cadeia do Leite do Oeste da Bahia

uma grande importância para região por ser uma cadeia pro-
dutiva extremamente relevante no que tange a economia local. 
Aqui, as condições edafoclimáticas são bastantes favoráveis 
ao desenvolvimento desta cadeia. Barreiras por sua vez, assu-
me um grande papel ao sediar este evento cujo objetivo é dis-
cutir os entraves e os potenciais que a Cadeia do Leite possui 
aqui no Oeste, enfatizando o melhoramento genético do reba-
nho local, melhora na alimentação do rebanho, gerenciamento 
das propriedades, aumento da produtividade e em consequ-
ência, aumento dos ganhos na produção”, disse o secretário.
A palestra que abriu as discussões ficou por conta do pesqui-
sador da Embrapa Gado de Leite, Lorildo Aldo Stock que falou 
sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Bra-
sil como fator de geração de emprego e renda. Na sequência, o 
presidente da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite, 
Francisco Peltier abordou a questão do desenvolvimento da 
Bahia.  Já a produção leiteira do Oeste foi o tema da sequência, 
com o superintendente de agricultura familiar, Marcelo Matos.
Os debates se estendem até a quinta-feira (22), com mesas re-
dondas, palestras e formatação de um documento sobre a 
cadeia leiteira regional, com indicações para o seu impulsio-
namento. Na sexta-feira (23), o setor da agropecuária volta 
as atenções para o início da Feira Oeste Genética, que em sua 
sexta-edição aborda o tema Novas Tecnologias para a Pecu-
ária, a abertura será às 8h30min no Parque de Exposições 
Engenheiro Geraldo Rocha e se estende até o domingo (25), 
com ampla programação que prevê eventos técnicos e leilões.
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DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL E DO 
BALANÇO AMBIENTAL 

 
 (RESOLUÇÃO CEPRAM N° 4.327, DE 31/10/2013) 

Para os empreendedores interessados, a publicação do pedido da licença de operação poderá ser 
acompanhado do balanço Ambiental, em jornal de grande circulação no estado, com formato 

mínimo de 14,6 cm de largura x 27 cm de altura, fonte Times New Roman, tamanho 19 para 
o titulo e 11 para o texto, conforme modelo abaixo. 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
O FRIGORÍFICO MODELO LTDA torna pública que está requerendo ao Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA a Licença de Operação – LO. 

BALANÇO AMBIENTAL 
Nome da Empresa: FRIGORÍFICO MODELO 
LTDA 
 

CNPJ: 04.512.238/0001-57 

Atividade: Frigorífico Abate de Bovinos. 
 

Endereço: Rodovia BA 172, km 168, Bairro 
Poço da Pedra, Santa Maria da Vitória. 

N° da resolução CEPRAM ou portaria INEMA: 
4.327/2013 
 

Validade: -                  

1. Principais resultados alcançados na vigência da Licença de Operação: 
-Atendimento  às condicionantes ambientais estabelecidas; 
- Participação ativa da Comissão Técnica de Garantia Ambiental nos assuntos pertinentes a questão 
Ambiental; 
- Promoção da reciclagem de resíduos; 
- Outorgas dos poços subterrâneos; 
2.   Investimentos realizados: R$ 120.000,00 
3. Metas para o próximo período de validade da LO 
- Redução no consumo de água; 
- Redução da geração de resíduos; 
- Atendimento integral das condicionantes a serem estabelecidas; 
- Implementação de energia mais limpa, alem de redução no consumo. 
4. Investimento a realizar: Não definido 
5. Avaliação do cumprimento das principais condicionantes da licença em vigor: 
 Não há nenhuma Licença Ambiental em vigor no momento, porém as condicionantes da Licença 
Ambiental Municipal foram cumpridas. 
6. Outras informações complementares: A Empresa se compromete a atender todas as normas  
e exigências do órgão ambiental, de modo a garantir um ambiente devidamente equilibrado e a  
segurança dos colaboradores. 
7. Descrever as Notificações / Advertências / 

Multas, aplicadas pelo INEMA, no período da 
Vigência da Licença e respectivas correções:  
-2010-001074/TEC/NOT-0185 
-2014-005133/TEC/NOT-1061 
-2015-004728/TEC/NOT-1197 
-2015-005171/TEC/NOT-0314 
-2016-006696/TEC/NOTH-0656 

Representante Legal: Temístocles Santana 
Souza 
 
Coordenador CTGA: Temístocles Santana 
Souza                                      

 
 Data: 13/11/2018 
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Terça-feira, 20 de Novembro de 2018 | Edição N° 1408 | Caderno II

                   ESTADO DA BAHIA 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 
CNPJ. 13.912.506/0001-19 

                Avenida Brasil, 273, Jardim America, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000. Tel. (77)3483 8907 

                

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Dispensa de Licitação nº 042/2018 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente termo de 
dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº 111/2018, para que surta os seus 
efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/93. 

Face o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente Contratação da 
empresa PMB ENGENHARIAL LTDA, CNPJ: 07.692.658/0001-50 para Prestação de serviços na 
recuperação de ponte da localidade de Brejão neste município com valor estimado de R$ 17.218,43 
(dezessete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e três reais) de acordo solicitado.   

Autorizo a prestação de serviços na forma constante da presente dispensa. 

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI 

.
Santa Maria da Vitória, Bahia, 20 de novembro de 2018. 

Renato Rodrigues Leite Junior 
Prefeito Municipal 
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Nota de agradecimento ao 
Hospital Eurico Dutra

JAYME MODESTO
Sempre fugi de ambiente 

hospitalar, por achar pavo-
roso, evidentemente movido 
pelo medo, mas diante de al-
gumas circunstâncias que a 
vida nos impõe, tive que me 
submeter a duas cirurgias, foi 
uma experiência importante 
até para me redimir do pavor 
a este ambiente.

E é exatamente por esta ra-
zão que, venho através desta 
nota externar o meu sincero 
agradecimento aos profissio-
nais do centro cirúrgico, en-
fermaria e setor de curativos 
do Hospital Municipal Eurico 
Dutra, pelo excelente atendi-
mento proporcionado a mim, 
durante o período em que 
estive hospitalizado nesta 
unidade de saúde, principal-
mente aos profissionais da 
enfermaria pós-operatório, 
médicos e enfermeiras.

É incontestável o profissio-
nalismo e presteza para com 
todos os pacientes do setor, 
ao realizarem muito além de 
suas obrigações técnicas e 
demostrarem empatia e dedi-
cação por todos eles. Presteza 
notada em todos os procedi-
mentos executados com to-
dos os que ali são atendidos.

Por meio desse curto perío-
do de convivência, constatei 
que o tão sonhado “Serviço 
Público” de qualidade é real 
e é possível quando se tem 
profissionais comprometidos 
com o bem-estar do próximo, 
que minimizam as dificul-

dades, que aliviam as dores 
e curam as feridas da alma. 
E que mesmo não vencendo 
todas as batalhas, continuam 
lutando para salvar vidas.

Foi o que constatei in loco 
no Hospital Municipal Eurico 
Dutra, uma equipe de profis-
sionais da saúde dessa natu-
reza.

Como foram profissionais, 
e mais que isso, solidários 
com todas as situações, eu 
não poderia deixar de agrade-
cer a cada um pelo zelo que 
tiveram por mim. Não canso 
de externar minha gratidão e 
reconhecimento pelos servi-
ços prestados com tamanha 
humanidade: O meu MUITO 
OBRIGADO!

E aqui faço questão de 
nominar as pessoas que tão 
bem representam e fazem a 
diferença na saúde pública de 
Barreiras.

Cirurgião – Dr. Ramon;  
Anestesista –  Dr. Osvaldo; 
Técnico de enfermagem –  
Nelcivan, Lucicleide, Valneir, 
Sonha, Paulo, Marilde, Gra-
ciene, Alessandra, Naires, 
Lucélia e Sandra; Instrumen-
tador –  Bete; Enfermeiros 
– Thayana,  Dayane e Ana 
Paula; Higienização –  Dile-
ne; Maqueiro – Pablo; Técnico 
CME – Jaciane e Noelia; Re-
cepção –  Ailton e Girlena.

Parabenizar o Diretor Dr. 
Rodrigo Melo e a Diretora 
administrativa Helene Luiza 
Crusoé pela excelência da 
equipe que comandam.

Abapa elege nova diretoria 
para o biênio 2019/2020

Agricultores que integram 
a Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa) 
elegeram o Conselho Diretor 
e Conselho Fiscal da entida-
de para o biênio 2019/2020.  
A chapa única foi eleita por 
aclamação, com poucas mu-
danças da atual configura-
ção, permanecendo da presi-
dência o produtor rural, Júlio 
Cézar Busato.

A avaliação de resultados e 
as perspectivas para o biênio 
que inicia em 2019 foram ain-
da pautas da assembleia, que 
serviu para confraternizar os 
componentes que deixam a 
diretoria e receber os novos 
diretores. “Recebi o convite 
e aceitei porque reconheço a 
importância de ter uma insti-
tuição que represente a clas-
se. Vamos somar forças e con-
tribuir para o fortalecimento 
e o crescimento da Abapa”, 
destacou o diretor recém-
-chegado, Tiago Hendges.

Composição da diretoria 
da Abapa para o período de 
2019 a 2020:

CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE: JÚLIO CESAR 
BUSATO
1º VICE-PRESIDENTE: LUIZ 

CARLOS BERGAMASCHI
2º VICE-PRESIDENTE: PAULO 

ALMEIDA SCHIMIDT
1º SECRETÁRIO: PAULO MAS-

SAYOSHI MIZOTE
2º SECRETÁRIO: ERNESTH 

SAMARA BAECHTOLD
1ª TESOUREIRA: ALESSAN-

DRA ZANOTTO COSTA
2º TESOUREIRO: MARCELO 

LEOMAR KAPPES

CONSELHO FISCAL
1º TITULAR: JOAO CARLOS 

JACOBSEN RODRIGUES 
FILHO

2º TITULAR: CELITO EDUAR-
DO BREDA

3º TITULAR:  TIAGO HEND-
GES

1º SUPLENTE: DENILSON 
ROBERTI

2º SUPLENTE: VALDENIR 
DOS SANTOS MENEZES

3º SUPLENTE: MIGUEL DA 
CUNHA GONÇALVES 
PRADO

Prefeitura de Barreiras tem as 
contas do exercício de 2017 
aprovadas pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios
A Prefeitura de Barreiras 

obteve aprovação das contas 
relativas ao exercício finan-
ceiro de 2017, sob a gestão 
do prefeito Zito Barbosa, pelo 
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios do Estado da Bahia – 
TCM. O documento publicado 
no dia 26 de outubro traz a 
avaliação do tribunal sobre o 
uso dos recursos públicos, as 
arrecadações e despesas.

No parecer do TCM ficou 
demonstrado o esforço da 
atual gestão na melhoria 
das receitas públicas. O 
parecer mostra que houve 
incremento da arrecadação, 
com base nas medidas ad-
ministrativas adotadas pela 
atual gestão. Segundo o 
Procurador-geral do muni-

cípio, Dr. Túlio Viana, quanto 
ao requisito específico da 
arrecadação, muitas foram 
as medidas para evitar a ca-
racterização de renúncia de 
receitas, situação vivencia-
da pelas gestões anteriores, 
segundo as análises pretéri-
tas das contas municipais. 
Dentre as ações adotadas 
pela Procuradoria Geral é 
fundamental destacar a im-
plantação do Núcleo de Exe-
cuções Fiscais, bem como 
a realização do mutirão de 
conciliação de processos de 
execução fiscal, em parceria 
com o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, por meio 
de uma modalidade espe-
cial de refinanciamento de 
dívidas tributárias.

ANTES QUE perguntam e 
me rotulam de ‘Bolsominion’, 
quero deixar claro que não 
sou partidário e nem filiado 
a nenhum partido e meu voto 
no primeiro turno foi para Ál-
varo Dias, - com isso estou co-
metendo um erro, revelando o 
sigilo do sufrágio. 

Mas quero falar mesmo 
é do fenômeno Jair Bolso-
naro, eleito presidente do 
Brasil, que em seus bordões 
reforçava a ideia de que era 
o único capaz de romper o 
sistema político vigente. In-
teligentemente percebeu o 
cansaço dos brasileiros com 
o toma-lá-da-cá da velha po-
lítica, com a corrupção, a vio-
lência, a falência da saúde e 
uma educação doutrinária. 
A partir daí, estruturou sua 
campanha de forma inova-
dora: pelas redes sociais, 
exclusivamente. A ascensão 
e eleição de Jair Bolsonaro à 
presidência da república re-
tiraram "das salas de jantar" 
e trouxe ao plano público um 
pensamento conservador que 
vinha fermentando no Brasil 
e encontrou no candidato do 
PSL seu porta-voz. Bolsona-
ro também eliminou a figura 
do “marqueteiro”, aquele que 
recebe milhões para mentir e 
destruir o adversário.  

A sociedade clamava, por 
se opor a essas mudanças 
progressistas que invadiram 
o país há 16 anos, mas não 
tinha uma voz para dizer isso. 
Bolsonaro capitou politica-
mente o que essas pessoas 
pensavam silenciosamente e 
usou como sua principal ban-
deira de campanha. E vejam 
aí o resultado!

Essa rejeição a esses avan-
ços com viés socialistas se 
dava nas reuniões de famílias, 
nas igrejas e no cotidiano dos 
mais conservadores, só não 
tinha um porto seguro. Bol-
sonaro abriu caminho para as 
pessoas expressar isso aber-
tamente.

Entendo que as eleições 
presidenciais de 2018 mar-
carão o início de um novo go-
verno no Brasil, depois de 16 

anos de governos ideologica-
mente socialistas. A escolha 
de um novo chefe do Executi-
vo leva novamente muita es-
perança aos brasileiros, que 
esperam ver solucionados 
diversos problemas que os 
afetam - dos altos índices de 
criminalidade, a corrupção, 
e a elevação galopante do 
desemprego. Bolsonaro tam-
bém quebrou a polarização 
de três décadas entre PSDB e 
PT na corrida presidencial, a 
sua vitória reflete sem dúvida 
a repulsa da maior parcela da 
população brasileira ao pro-
jeto de poder que comanda 
o país há 16 anos, alicerçado 
em meio a sucessivos escân-
dalos de corrupção e à pilha-
gem dos cofres públicos nos 
últimos anos. Não foi atoa 
que, o líder máximo do parti-
do dos trabalhadores, tentou 
a exaustão comandar a cam-
panha do afilhado político, de 
dentro da prisão. 

O radicalismo nas ruas e 
nas redes sociais foi à marca 
desta campanha eleitoral, 
que entrará para a história 
como a mais acirrada desde a 
redemocratização e cujo ápi-
ce foi o imperdoável atentado 
contra o próprio presidente 
eleito, na época candidato, 
esfaqueado durante um ato 
de campanha na cidade de 
Juiz de Fora.

Além da derrota do seu 
principal opositor, as eleições 
deste ano impuseram um 
duro golpe às velhas raposas 
tradicionais da política e aos 
partidos acostumados a dar 
as cartas na política pelo país. 
Muitos foram varridos das ur-
nas pelo efeito da Operação 
Lava Jato. Outros acabaram 
alijados da vida pública pelo 
esgotamento do até então to-
lerante eleitor brasileiro. Por 
fim resta-nos acreditar que, 
a partir de primeiro de janei-
ro possamos ter efetivamente 
um novo Brasil. É isso que eu 
quero, é nisso que acredito 
e desejo uma ótima gestão 
para o novo presidente, con-
sequentemente teremos um 
país melhor!

JAYME 
 MODESTO

NOTA

NOTAEDITORIAL

VITÓRIA DE 
BOLSONARO QUEBRA 
SISTEMA DE 30 ANOS 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MOLDAR MINERAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Alteração da Li-
cença Ambiental Simplificada nº 2014-016/TEC/LS-006 
para a inclusão da atividade de beneficiamento de cas-
calho, localizada no Município de Santa Rita de Cássia, 
na Chácara Agua Viva, Zona Rural, nas coordenadas 
geográficas 11º 00 ‘49”,712 S/44º 28’42”,894 W.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

ABANDONO DE EMPREGO
“SÃO PEDRO MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO – EI-
RELI, Nome Fantasia: Comercial São Pedro, estabe-
lecida na Travessa Tancredo Neves, n° 118, Centro, 
Buritirama-BA, inscrita do CNPJ: 03.281.231/0001-09, 
convoca o Sr. Sebastião dos Santos, portador da CTPS 
n° 046148, Serie 00006-BA, a comparecer no endereço 
citado no prazo de 48H (quarenta e oito horas), caracte-
rizando abandono de emprego, ensejando a justa causa 
do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o art. 482, 
letra i da CLT.” 

EXPEDIENTE
Jornal Gazeta do Oeste - Publicação Editora J&B Ltda.

Registro nº 11.508 - CNPJ: 07.053.173/0001-17 - Insc. Est.: 64.908.539-ME
Rua Folk Rocha, 103 - sala 01 - Sandra Regina - Barreiras - Bahia

E-mail: gazetadooeste@yahoo.com.br / contato@jornalgazetadooeste.com.br
Site: www.jornalgazetadooeste.com.br -Tel.: 77 3612.7476 / 98105-1014

Jornalista Responsável: Jayme Modesto
Administração: Jayme Modesto

Repórteres: Jayme Modesto e Cheilla Gobi  DRT-4871/BA
Diagramação: Nicélio Ramos

Diagramação Informátivo Diário: Náthaly Ribeiro
Colunistas: Diovani Gobi, Liliane Magalhães e Edivaldo Costa 

Tiragem: 6.000 exemplares
Circulação: 36 municípios da região Oeste da Bahia
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Nota de agradecimento ao 
Hospital Eurico Dutra

JAYME MODESTO
Sempre fugi de ambiente 

hospitalar, por achar pavo-
roso, evidentemente movido 
pelo medo, mas diante de al-
gumas circunstâncias que a 
vida nos impõe, tive que me 
submeter a duas cirurgias, foi 
uma experiência importante 
até para me redimir do pavor 
a este ambiente.

E é exatamente por esta ra-
zão que, venho através desta 
nota externar o meu sincero 
agradecimento aos profissio-
nais do centro cirúrgico, en-
fermaria e setor de curativos 
do Hospital Municipal Eurico 
Dutra, pelo excelente atendi-
mento proporcionado a mim, 
durante o período em que 
estive hospitalizado nesta 
unidade de saúde, principal-
mente aos profissionais da 
enfermaria pós-operatório, 
médicos e enfermeiras.

É incontestável o profissio-
nalismo e presteza para com 
todos os pacientes do setor, 
ao realizarem muito além de 
suas obrigações técnicas e 
demostrarem empatia e dedi-
cação por todos eles. Presteza 
notada em todos os procedi-
mentos executados com to-
dos os que ali são atendidos.

Por meio desse curto perío-
do de convivência, constatei 
que o tão sonhado “Serviço 
Público” de qualidade é real 
e é possível quando se tem 
profissionais comprometidos 
com o bem-estar do próximo, 
que minimizam as dificul-

dades, que aliviam as dores 
e curam as feridas da alma. 
E que mesmo não vencendo 
todas as batalhas, continuam 
lutando para salvar vidas.

Foi o que constatei in loco 
no Hospital Municipal Eurico 
Dutra, uma equipe de profis-
sionais da saúde dessa natu-
reza.

Como foram profissionais, 
e mais que isso, solidários 
com todas as situações, eu 
não poderia deixar de agrade-
cer a cada um pelo zelo que 
tiveram por mim. Não canso 
de externar minha gratidão e 
reconhecimento pelos servi-
ços prestados com tamanha 
humanidade: O meu MUITO 
OBRIGADO!

E aqui faço questão de 
nominar as pessoas que tão 
bem representam e fazem a 
diferença na saúde pública de 
Barreiras.

Cirurgião – Dr. Ramon;  
Anestesista –  Dr. Osvaldo; 
Técnico de enfermagem –  
Nelcivan, Lucicleide, Valneir, 
Sonha, Paulo, Marilde, Gra-
ciene, Alessandra, Naires, 
Lucélia e Sandra; Instrumen-
tador –  Bete; Enfermeiros 
– Thayana,  Dayane e Ana 
Paula; Higienização –  Dile-
ne; Maqueiro – Pablo; Técnico 
CME – Jaciane e Noelia; Re-
cepção –  Ailton e Girlena.

Parabenizar o Diretor Dr. 
Rodrigo Melo e a Diretora 
administrativa Helene Luiza 
Crusoé pela excelência da 
equipe que comandam.

Abapa elege nova diretoria 
para o biênio 2019/2020

Agricultores que integram 
a Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa) 
elegeram o Conselho Diretor 
e Conselho Fiscal da entida-
de para o biênio 2019/2020.  
A chapa única foi eleita por 
aclamação, com poucas mu-
danças da atual configura-
ção, permanecendo da presi-
dência o produtor rural, Júlio 
Cézar Busato.

A avaliação de resultados e 
as perspectivas para o biênio 
que inicia em 2019 foram ain-
da pautas da assembleia, que 
serviu para confraternizar os 
componentes que deixam a 
diretoria e receber os novos 
diretores. “Recebi o convite 
e aceitei porque reconheço a 
importância de ter uma insti-
tuição que represente a clas-
se. Vamos somar forças e con-
tribuir para o fortalecimento 
e o crescimento da Abapa”, 
destacou o diretor recém-
-chegado, Tiago Hendges.

Composição da diretoria 
da Abapa para o período de 
2019 a 2020:

CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE: JÚLIO CESAR 
BUSATO
1º VICE-PRESIDENTE: LUIZ 

CARLOS BERGAMASCHI
2º VICE-PRESIDENTE: PAULO 

ALMEIDA SCHIMIDT
1º SECRETÁRIO: PAULO MAS-

SAYOSHI MIZOTE
2º SECRETÁRIO: ERNESTH 

SAMARA BAECHTOLD
1ª TESOUREIRA: ALESSAN-

DRA ZANOTTO COSTA
2º TESOUREIRO: MARCELO 

LEOMAR KAPPES

CONSELHO FISCAL
1º TITULAR: JOAO CARLOS 

JACOBSEN RODRIGUES 
FILHO

2º TITULAR: CELITO EDUAR-
DO BREDA

3º TITULAR:  TIAGO HEND-
GES

1º SUPLENTE: DENILSON 
ROBERTI

2º SUPLENTE: VALDENIR 
DOS SANTOS MENEZES

3º SUPLENTE: MIGUEL DA 
CUNHA GONÇALVES 
PRADO

Prefeitura de Barreiras tem as 
contas do exercício de 2017 
aprovadas pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios
A Prefeitura de Barreiras 

obteve aprovação das contas 
relativas ao exercício finan-
ceiro de 2017, sob a gestão 
do prefeito Zito Barbosa, pelo 
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios do Estado da Bahia – 
TCM. O documento publicado 
no dia 26 de outubro traz a 
avaliação do tribunal sobre o 
uso dos recursos públicos, as 
arrecadações e despesas.

No parecer do TCM ficou 
demonstrado o esforço da 
atual gestão na melhoria 
das receitas públicas. O 
parecer mostra que houve 
incremento da arrecadação, 
com base nas medidas ad-
ministrativas adotadas pela 
atual gestão. Segundo o 
Procurador-geral do muni-

cípio, Dr. Túlio Viana, quanto 
ao requisito específico da 
arrecadação, muitas foram 
as medidas para evitar a ca-
racterização de renúncia de 
receitas, situação vivencia-
da pelas gestões anteriores, 
segundo as análises pretéri-
tas das contas municipais. 
Dentre as ações adotadas 
pela Procuradoria Geral é 
fundamental destacar a im-
plantação do Núcleo de Exe-
cuções Fiscais, bem como 
a realização do mutirão de 
conciliação de processos de 
execução fiscal, em parceria 
com o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, por meio 
de uma modalidade espe-
cial de refinanciamento de 
dívidas tributárias.

ANTES QUE perguntam e 
me rotulam de ‘Bolsominion’, 
quero deixar claro que não 
sou partidário e nem filiado 
a nenhum partido e meu voto 
no primeiro turno foi para Ál-
varo Dias, - com isso estou co-
metendo um erro, revelando o 
sigilo do sufrágio. 

Mas quero falar mesmo 
é do fenômeno Jair Bolso-
naro, eleito presidente do 
Brasil, que em seus bordões 
reforçava a ideia de que era 
o único capaz de romper o 
sistema político vigente. In-
teligentemente percebeu o 
cansaço dos brasileiros com 
o toma-lá-da-cá da velha po-
lítica, com a corrupção, a vio-
lência, a falência da saúde e 
uma educação doutrinária. 
A partir daí, estruturou sua 
campanha de forma inova-
dora: pelas redes sociais, 
exclusivamente. A ascensão 
e eleição de Jair Bolsonaro à 
presidência da república re-
tiraram "das salas de jantar" 
e trouxe ao plano público um 
pensamento conservador que 
vinha fermentando no Brasil 
e encontrou no candidato do 
PSL seu porta-voz. Bolsona-
ro também eliminou a figura 
do “marqueteiro”, aquele que 
recebe milhões para mentir e 
destruir o adversário.  

A sociedade clamava, por 
se opor a essas mudanças 
progressistas que invadiram 
o país há 16 anos, mas não 
tinha uma voz para dizer isso. 
Bolsonaro capitou politica-
mente o que essas pessoas 
pensavam silenciosamente e 
usou como sua principal ban-
deira de campanha. E vejam 
aí o resultado!

Essa rejeição a esses avan-
ços com viés socialistas se 
dava nas reuniões de famílias, 
nas igrejas e no cotidiano dos 
mais conservadores, só não 
tinha um porto seguro. Bol-
sonaro abriu caminho para as 
pessoas expressar isso aber-
tamente.

Entendo que as eleições 
presidenciais de 2018 mar-
carão o início de um novo go-
verno no Brasil, depois de 16 

anos de governos ideologica-
mente socialistas. A escolha 
de um novo chefe do Executi-
vo leva novamente muita es-
perança aos brasileiros, que 
esperam ver solucionados 
diversos problemas que os 
afetam - dos altos índices de 
criminalidade, a corrupção, 
e a elevação galopante do 
desemprego. Bolsonaro tam-
bém quebrou a polarização 
de três décadas entre PSDB e 
PT na corrida presidencial, a 
sua vitória reflete sem dúvida 
a repulsa da maior parcela da 
população brasileira ao pro-
jeto de poder que comanda 
o país há 16 anos, alicerçado 
em meio a sucessivos escân-
dalos de corrupção e à pilha-
gem dos cofres públicos nos 
últimos anos. Não foi atoa 
que, o líder máximo do parti-
do dos trabalhadores, tentou 
a exaustão comandar a cam-
panha do afilhado político, de 
dentro da prisão. 

O radicalismo nas ruas e 
nas redes sociais foi à marca 
desta campanha eleitoral, 
que entrará para a história 
como a mais acirrada desde a 
redemocratização e cujo ápi-
ce foi o imperdoável atentado 
contra o próprio presidente 
eleito, na época candidato, 
esfaqueado durante um ato 
de campanha na cidade de 
Juiz de Fora.

Além da derrota do seu 
principal opositor, as eleições 
deste ano impuseram um 
duro golpe às velhas raposas 
tradicionais da política e aos 
partidos acostumados a dar 
as cartas na política pelo país. 
Muitos foram varridos das ur-
nas pelo efeito da Operação 
Lava Jato. Outros acabaram 
alijados da vida pública pelo 
esgotamento do até então to-
lerante eleitor brasileiro. Por 
fim resta-nos acreditar que, 
a partir de primeiro de janei-
ro possamos ter efetivamente 
um novo Brasil. É isso que eu 
quero, é nisso que acredito 
e desejo uma ótima gestão 
para o novo presidente, con-
sequentemente teremos um 
país melhor!

JAYME 
 MODESTO

NOTA

NOTAEDITORIAL

VITÓRIA DE 
BOLSONARO QUEBRA 
SISTEMA DE 30 ANOS 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MOLDAR MINERAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Alteração da Li-
cença Ambiental Simplificada nº 2014-016/TEC/LS-006 
para a inclusão da atividade de beneficiamento de cas-
calho, localizada no Município de Santa Rita de Cássia, 
na Chácara Agua Viva, Zona Rural, nas coordenadas 
geográficas 11º 00 ‘49”,712 S/44º 28’42”,894 W.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

ABANDONO DE EMPREGO
“SÃO PEDRO MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO – EI-
RELI, Nome Fantasia: Comercial São Pedro, estabe-
lecida na Travessa Tancredo Neves, n° 118, Centro, 
Buritirama-BA, inscrita do CNPJ: 03.281.231/0001-09, 
convoca o Sr. Sebastião dos Santos, portador da CTPS 
n° 046148, Serie 00006-BA, a comparecer no endereço 
citado no prazo de 48H (quarenta e oito horas), caracte-
rizando abandono de emprego, ensejando a justa causa 
do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o art. 482, 
letra i da CLT.” 
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DECRETO Nº 035 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

Cancela os valores inscritos na conta Restos a 
Pagar Processados dos Exercícios 2015 e 
2017 e dá outras providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE– Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, 
 

  DECRETA: 

 

 Art. 1º - Ficam cancelados os valores inscritos na conta Restos a Pagar 
processados, adiante demonstrados: 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 ...............R$   63.668,03 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017 ...............R$   2.433,30 

 Art. 2º - Fica a contabilidade autorizada a processar os lançamentos de 
baixa nos Demonstrativos do Razão, Variações Patrimoniais e Balanço 
Patrimonial no encerramento do Exercício. 

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

  GABINETE DO PREFEITO, em 21 de novembro de 2018. 
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