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NOVOS GESTORES ASSUMEM EM
UM CENÁRIO DE INCERTEZAS
As cerimônias foram restritas aos empossados e aos poucos convidados, sendo
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Diretoaoassunto
EDITORIAL

JAYME
MODESTO

NOVO DESAFIO EM 2021
DEPOIS DE FESTEJAR a vitória, os novos chefes do executivo de pequenos e médios
municípios, caíram na real e
perceberam o tamanho da
encrenca que assumiram ao
encontrar prefeituras em situação de insolvência.
Que a maioria dos municípios brasileiros estão quebrados não é novidade para
ninguém. As administrações
municipais enfrentam problemas fiscais graves, com
excesso de pessoal, ineficiência na gestão, saúde
ineficiente, educação em
frangalhos e serviços ruins.
Com a pandemia a situação agravou ainda mais, o
quadro que foi herdado pelos novos prefeitos que assumiram no dia 1º de janeiro
de 2021. Isso significa que
para superar as adversidades encontradas, os novos
gestores terão que promover
correções no plano inicial de
governo programado.
A lista de problemas começa com os prédios depredados, frota sucateada,
corte de energia e água, salário atrasado, 13º que não
foi pago e caixa vazio, entre
outros inúmeros problemas.
Em alguns municípios o
absurdo é ainda maior com
o sumiço de equipamentos,
móveis, documentos, computadores e HD’s, o que impede o novo gestor de dar

sequência aos trabalhos
da máquina pública e ter
conhecimento imediato da
situação da prefeitura que
recebeu. É começar do zero.
Um exemplo claro dessa
falta de responsabilidade é
a prefeitura de Buritirama,
o novo prefeito encontrou
uma espécie de terra arrasada, roubaram quase tudo,
só não levaram o município
porque não tinha como carregar. Mas nem tudo está
perdido, muitos gestores
apesar das dificuldades da
crise financeira tiveram a
consciência de deixar as
prefeituras mais ou menos
organizadas para os atuais
gestores.
Para enfrentar a situação
de caos, os novos prefeitos
devem iniciar o governo com
a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) sobre a mesa,
os novos gestores terão de
conter as despesas com pessoal, evitando novas contratações e aumentos salariais,
reduzir a quantidade de cargos comissionados, reequilibrar os gastos previdenciários e enxugar as despesas
administrativas, entre outras providências imediatas.
Essas medidas, entretanto,
não são populares, mas forçosamente terão que trilhar
o caminho da austeridade e
responsabilidade fiscal no
primeiro ano de gestão.
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NOTAs
Barreiras divulga Plano
Municipal de Imunização
da Covid-19

Após estruturar e implantar ações específicas e emergenciais de enfrentamento
ao Coronavírus, a Prefeitura
de Barreiras se organiza para
garantir a vacinação da população contra a doença. No dia
30, o secretário de Saúde, Anderson Vian, reuniu a imprensa para anunciar detalhes do
Plano Municipal de Imunização da Covid-19. A proposta
é garantir, em uma primeira
etapa, a vacinação dos grupos prioritários elencados
pelo Ministério da Saúde, que
em Barreiras, segundo a Secretaria de Saúde, é composto por 29.821 pessoas.
Considerando duas doses
por pessoa, nesta primeira
fase, o Município fará a aquisição de 60 mil doses. De
acordo com Vian, que esteve
na última segunda-feira, 28,
reunido com secretário de
saúde de Salvador, Leo Prates, a compra do imunizante
será realizada via consórcio
que a Prefeitura da capital
baiana está construindo.
“Barreiras é o primeiro município do Estado a manifestar interesse na adesão
ao consórcio. Existem duas
a três vacinas próximas de
serem aprovadas, estamos
aguardando a autorização
da Anvisa para seguirmos o
Plano de Imunização”, disse.
Após a aquisição das doses, o plano prevê a divisão
das pessoas que receberão
as vacinas, em quatro grupos. Os trabalhadores da
saúde, idosos de 75 anos
acima e os indígenas, serão
os primeiros. Logo depois
vem as pessoas de 60 a 74
anos e institucionalizados.

Nota de Pesar pelo falecimento
do nosso amigo Jorge Mota

Na terceira fase estão as
pessoas que apresentam comorbidades. E, encerrando a
imunização dos grupos prioritários serão vacinados os
professores de nível médio
e superior; forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional e
população carcerária.
Através de um acordo de
cooperação técnica firmado
entre a Prefeitura de Barreiras e a Universidade Federal
do Oeste da Bahia (Ufob), o
município já dispõe de um
ultrafreezer para o armazenamento dos imunizantes de
propriedade da instituição
de ensino. O equipamento
garante uma temperatura
de menos 70 graus, exigida
para conservar alguns tipos
de vacinas. O Plano de Imunização prevê ainda a oferta
nas doses nas 26 unidades
de saúde de Barreiras, em
dois pontos de drive-thru,
vacinação em domicílio para
pessoas incapacitadas de
sair de casa, além de levar
as doses às populações da
zona rural, com o apoio da
unidade móvel.
“Já adquirimos 60 mil seringas que serão utilizadas
no processo, além disso, já
autorizamos a aquisição de
mais 20 mil testes, que somados aos 25 mil já adquiridos e aos realizados pelos
laboratórios credenciados,
laboratório da Ufob e o Lacem, de Salvador, chegaremos a mais de 55 mil testes.
Isso significa 1/3 da população de Barreiras”, disse
o secretário de saúde. Em
relação à capacidade de vacinação, Vian prevê que, se
não houver nenhuma intercorrência, 7.600 pessoas sejam imunizadas contra a Covid-19 por dia, considerando
unidades de saúde, vacinas
em domicílios e drive-thru.
Acreditamos que em torno
de uma semana toda a população do grupo prioritário
seja vacinada”, finalizou.
Informações: Dircom/PMB

ERRATA
Na Edição 786 erramos na Página 04, quando informamos na matéria “Os desafios dos novos gestores a
partir de janeiro de 2021”, o nome do prefeito eleito de
Serra do Ramalho. O correto é Lica do PSDB - 43,25%
e não Nenenzão do PT - 50,85% como divulgado. Nenenzão do PT é o prefeito eleito de Serra Dourada.

Foi com tristeza e pesar que tivemos conhecimento do falecimento do nosso amigo Jorge Mota,
ocorrido na noite de ontem (4), em
Brasília, após uma longa e corajosa batalha contra uma neoplasia.
Apaixonado pela profissão e pela
política, durante sua caminhada o
cotegipano Jorge Carlos da Mota,
67 anos, sempre defendeu a melhoria da qualidade de vida para o povo de sua terra. Em 2020, foi
pré-candidato a vereador em Cotegipe apoiando o pré-candidato a prefeito Marcelo Mariani. O Jornal Gazeta do Oeste dedica nossos os sentimentos de solidariedade a Família Mota e
amigos por essa perca irreparável.
Atenciosamente,
Jaime Modesto

Detran-BA facilita emissão da segunda
via da CNH direto no SAC Digital
O procedimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) foi disponibilizado direto no SAC Digital, a plataforma
eletrônica de serviços do Estado, e começa a valer a partir desta
terça-feira (12) para todos os postos da Rede SAC onde há atendimento do Detran, tanto da capital quanto do interior do estado, e
em unidades descentralizadas do órgão (Ciretrans, Retrans e Postos Avançados).
Para obter a segunda via da CNH é simples. Basta acessar o portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital, escolher
a unidade para realizar a solicitação, pagar a taxa administrativa
do Detran-BA e marcar dia e horário para retirar o documento.
Vale lembrar que a retirada da CNH precisa ser agendada para a
mesma unidade onde a solicitação foi feita. O documento é liberado mediante a confirmação da quitação da taxa na rede bancária.
“Os clientes do Banco do Brasil e Bradesco podem pagar as
taxas pela internet. Para outros bancos, é necessário imprimir o
boleto para fazer a quitação em caixas eletrônicos. Depois, basta
ir apenas uma vez ao SAC para buscar o documento. Avançamos
com essa simplificação e já contabilizamos 96 serviços presenciais e digitais na plataforma do SAC Digital”, explica o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.
Fonte: Ascom SAEB

EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
O MM, JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA, ESTADO DA
BAHIA, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER a todos quantos do presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente Edital
CITA e terceiros incertos e possíveis interessados,
residentes e domiciliados em lugares incertos e não sabidos, para no prazo de 15 dias, contestarem a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, autos
Nº 8000360-11.2019.805.0099, proposta por HELENA
ALVES TORRES DE ALMEIDA e ANTONIO ALVES
DE ALMEIDA, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, advertindo-o de
que a não contestação implicará em pena de confissão
ou revelia. Dado e passado nesta cidade de Ibotirama,
Estado da Bahia, aos 03 dias do mês de Dezembro de
2020. Eu, Dezembro, o subscrevi.
ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS - JUIZ DE DIREITO

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO

Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

CANAL
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Apresentação:

Jayme Modesto
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POLÍTICA

CONSID e UMOB elegem
nova presidência para
o biênio 2021/2022
Prefeitos e prefeitas da região Oeste da Bahia reunidos na
assembleia de votação
Ivana Dias

O

Consórcio Multifinalitário do
Oeste da Bahia – CONSID elegeu nesta sexta-feira, 08, a nova
presidência que atuará no Biênio
2021/2022. O prefeito de Barreiras,
cidade polo regional, Zito Barbosa
foi eleito presidente do CONSID e o
prefeito de Santa Rita de Cássia, Zezo
Aragão, vice-presidente.
Em chapa única, os eleitos obtiveram 10 dos 11 votos dos municípios
presentes na assembleia, realizada
na sede do Consórcio em Barreiras.
Participaram da votação além de
Barreiras, os municípios de Mansidão, Buritirama, Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, Cristópolis, Baianópolis, Correntina, Santana,
Catolândia e Barra.
Para o presidente eleito do CONSID, Zito Barbosa, esse é um momento de fortalecimento da região Oeste
da Bahia. “A partir de agora, sou o
presidente de todos e vou trabalhar
para que os municípios do Oeste
possam se fortalecer, sem exceção”,
pontuou Zito Barbosa, que destacou
ainda sobre a importância da participação da interação e parcerias com
os municípios.

O prefeito de Barreiras Zito Barbosa e Miguel Crisóstomo de
Riachão das Neves, são os novos representantes

“Hoje, o CONSID é o melhor instrumento que temos para que os municípios possam se ajudar, e principalmente que os maiores possam ajudar
os menores. É isso que eu quero, visitar cada um, discutir com cada prefeito as suas demandas na pasta da
infraestrutura e buscar as soluções
que são facilitadas pelo Consórcio”,
finalizou.
CONSID
Atualmente, o CONSID desenvolve ações consorciadas na área de
infraestrutura, inspeção sanitária
animal e vegetal, capacitação de pequenos produtores rurais e regularização fundiária. Em 2020, sua área
de atuação abrangeu 18 municípios
do Oeste da Bahia.
Para a secretária executiva do CONSID, Erika Seixas, os consórcios públicos vivem um momento de expansão
e valorização, em papéis importantes
para o desenvolvimento regional.
“Hoje, o CONSID é responsável pela
manutenção de mais de 900 km de
estradas estaduais; fazemos pavimentação urbana; regularização fundiária;
planejamento urbano e estamos trabalhando, em conjunto com o Estado
e o Ministério Público Estadual, para

Prefeito de Santa Rita,
Zezo Aragão e o prefeito de
Barreiras, Zito Barbosa

Prefeita de Wanderley,
Fernanda Sá Teles

Prefeito de Riachão, Miguel
Crisóstomo

regularizar a situação dos resíduos
sólidos e a educação ambiental nos
municípios da nossa área de atuação.
Esse é um problema muito sério e que
será tratado nessa nova gestão como
prioridade. Também tem a questão do
Serviço de Inspeção Territorial - SIT,
que ajudará os municípios a desenvolverem suas economias com o incremento do comércio regional. A vinda
de um prefeito desenvolvimentista
como Zito Barbosa para a presidência
do CONSID permitirá uma intensificação das ações do Consórcio é uma
expansão dos seus serviços”, afirmou
Erika Seixas.

ELEIÇÃO UMOB
Na mesma tarde também ocorreu à
eleição dos novos dirigentes da União
dos Municípios do Oeste da Bahia –
UMOB, na disputa duas chapas concorreram aos cargos e com sete dos
12 votos, foi eleito presidente o prefeito de Riachão da Neves Miguel Crisóstomo e vice-presidente Fernanda
Sá Teles, prefeita de Wanderley.
Miguel está à frente da UMOB
como presidente desde 2017 e declara ser uma das melhores experiências
que já teve. “De 2017 a 2020 estive a
frente da UMOB como presidente, ao

lado dos demais gestores do Oeste,
sempre buscando projetos que pudessem nos trazer sucesso e trabalho
com resultado para as nossas cidades. Uma das melhores experiências
pela qual passei”, disse Miguel.
“Passados quatro anos, depois de
já reeleito, fico feliz em dizer que
novamente sou eleito presidente da
UMOB, ao lado da minha amiga e
prefeita de Wanderley, Fernanda Sá
Teles. Afirmo sem sombra de dúvidas, que é possível fazer o Oeste mais
forte, pois nada resiste ao trabalho! E
o que estiver ao nosso alcance para
colaborar, será feito”, concluiu.

Presidente eleito do CONSOB toma
posse para o biênio 2021/2022
A eleição foi realizada por meio de processo de votação virtual por aplicativo à distância
Ivana Dias com informações do Consob

O

novo presidente do Consórcio
Interfederativo de Saúde do
Oeste da Bahia – CONSOB, Lelei Barreto, tomou posse para o biênio 2021/2022, na sede da Policlínica Regional de Saúde, em Barreiras.
A eleição foi realizada no último
dia 10, por meio do processo de votação virtual por aplicativo à distância. Concorreram ao cargo de presidente, prefeitos que compõem a
área de abrangência do Consórcio e
assim como na primeira eleição que
elegeu o prefeito da menor cidade
da região, mais uma vez a presidência do CONSOB será assumida por
representante de um município pequeno. Depois de Catolândia, Morpará é o menor município da região
Oeste da Bahia em população.
“Em defesa do princípio da isonomia e da transparência, visando
manter os serviços oferecidos pela
Policlínica, bem como ampliar suas
ações, pelo fortalecimento da saúde
pública em nossa região, me coloco
a disposição para assumir a presi-

Ex-presidente do CONSOB, Gilvan Pimentel e o novo presidente,
Lelei Barreto
dência dessa importante ferramenta de luta e trabalho, o CONSOB”,
afirmou o novo presidente e prefeito
reeleito de Morpará, Lelei Barreto.
A cerimônia contou com a presença do agora ex-presidente do Consórcio e prefeito de Catolândia, Gilvan
Pimentel, colaboradores da unidade
e também da comitiva do município

de Oliveira dos Brejinhos, liderada
pelo prefeito eleito Silvinho, que veio
conhecer a estrutura da Policlínica e
manifestou interesse em aderir aos
serviços ofertados pela unidade.
“Agradeço inicialmente aos prefeitos da região que me concederam
o voto de confiança para presidir o
Consórcio Interfederativo de Saúde

do Oeste da Bahia. Quero cumprimentar Pimentel e abraçar em seu
nome, os prefeitos em exercício e
aqueles que estão chegando para
dar continuidade aos trabalhos”,
pontuou Barreto.
Sob administração do Consob, a
Policlínica consolida o acesso à saúde de qualidade para a população do
Oeste Baiano. Formado atualmente
por 21 municípios consorciados, ao
longo destes dez meses foram ofertados aos consorciados 17.895 consultas com especialistas e 23.357
exames de alta complexidade, 3.124
ressonâncias magnéticas e 3.061 to-

mografias computadorizadas.
LELEI BARRETO
Sirley Novaes Barreto - Lelei exerce
sua carreira política no município de
Morpará. De 2001 a 2004 foi eleito a
vereador sendo um dos mais jovens
do município. Venceu as eleições
para prefeito de 2008 e administrou
Morpará de 2009 a 2012. Foi reeleito em 2016 para exercer o mandato
de prefeito, que encerrará no dia 31
de dezembro de 2020 e no dia 1º de
janeiro de 2021 tomará posse para
exercer o seu terceiro mandato consecutivo no cargo de prefeito.
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Prefeito de Muquém, Márcio Mariano

Dinamismo administrativo do prefeito
Márcio Mariano transformou a realidade
de Muquém do São Francisco
Uma junção de esforços em favor do município tem o
reconhecimento da população, que testemunha um ritmo
de ações e projetos executados nunca vistos
Da Redação

O

s sete anos de gestão de Márcio
Mariano transformaram e impulsionaram o desenvolvimento do município de Muquém do São
Francisco. Eleito com o compromisso
de revolucionar a gestão em todos os
setores, depois de um ano de caos
e abandono, o prefeito juntamente
com a sua equipe de governo destacou-se na região com sua postura
coerente, pela formatação de projetos inovadores e execução das ações
que impactaram diretamente tanto
na imagem do Executivo, quanto nos
reflexos positivos na vida das pessoas e suas comunidades.
A administração seguiu à risca
com o seu slogan, “A prefeitura e
você reconstruindo a Nossa Terra”,
traçando um novo rumo e construindo uma nova história. Obras concluídas e inauguradas, intervenções em
andamento, projetos que vão saindo
do papel. Foi com essas ações que a
gestão do prefeito Márcio Mariano
conseguiu desbravar caminhos, superar os imensos desafios e empecilhos em um período de crise e de um
ano de abandono, que graças à determinação e coragem de uma equipe comprometida, ficou para trás.
Vencer o descrédito, recuperar a
máquina e ainda ser recordista de
obras e novas ações, foi de fato um
feito que marcou essa gestão. “Um
árduo caminho percorrido, com muito trabalho realizado, lembrando que
as parcerias foram determinantes
para alcançarmos nossos maiores
objetivos”, disse Mariano.

Mariano e sua equipe já colecionam inúmeras conquistas, com a
moralização e transparência no trato
com a gestão pública até a valorização dos servidores, com o quadro
funcional motivado pela regularidade nos salários e confiança na gestão. Destaque também para as ações
de cunho social, que visam cuidar
bem das pessoas e acolher a quem
mais necessita.
Acreditando que a educação é requisito fundamental para a melhoria
de vida do cidadão, o governo busca
ofertar a esperança através do ensino de qualidade. Tudo isso, sem
deixar de lado a requalificação da
área central da cidade e povoados,
limpeza urbana e pavimentações,
construção de novos espaços para o
lazer, desburocratizar, finalizar e entregar obras de cunho social, manter
Muquém do São Francisco no rumo
do desenvolvimento, com um grande
volume de obras sendo finalizadas e
entregues.
É possível verificar em um balanço da atual administração, milhões
investidos em obras que seguem um
cronograma de intervenções com
merecido destaque. Essa gestão surpreende a cada dia com conquistas
nunca antes imaginadas e ao completar sete anos à frente da prefeitura como gestor, Márcio Mariano se
diz grato em ver o trabalho que sua
equipe tem realizado. “É claro que
gostaríamos de fazer muito mais,
mas diante da atual situação de crise
em todo o país podemos considerar
que a nossa gestão tem sido vitoriosa. São diversas obras entregues que

já contemplaram os quatro cantos do
município. Nosso compromisso foi
fazer mais e melhor pelo bem-estar
da população sãofranciscana. Vamos
trabalhar até o dia 31 de dezembro,
quando encerra o nosso mandato
para honrar esse compromisso”, finalizou Márcio.
ENTREVISTA
Em entrevista exclusiva ao Jornal
Gazeta do Oeste, o prefeito Márcio
Mariano destacou as muitas ações
que a atual administração tem feito
em todas as áreas do município. Muquém tem avançado cada vez mais
nos setores da educação, saúde,
agricultura, infraestrutura, especialmente no social, na gestão fiscal e
áreas administrativas.
Na entrevista, o prefeito agradeceu a Deus pela oportunidade de
cuidar de Muquém de forma consciente, transparente e responsável.
Márcio Mariano demonstrou gratidão também, a todos os servidores,
pessoas envolvidas na administração
municipal, Câmara de Vereadores e
deputados que não medem esforços
para contribuir em prol dos avanços
e do desenvolvimento do município.
“A gestão municipal é de curto e
médio espaço de tempo, sendo assim,
as prioridades foram elencadas dentro de cada secretaria. Fizemos levantamentos e discussões para elencar
quais trabalhos efetivamente seriam
primordiais para o bom andamento
dos trabalhos à frente da gestão. Essas discussões se fazem necessárias,
pois, a partir dos pontos elencados
trabalhamos os projetos, as questões

de impactos orçamentários, para ver
em cada secretaria, o quanto precisaríamos almejar e buscar recursos necessários, a nível federal e estadual.
Mas também em cima disso, destacar
os recursos oriundos de repasses ofi-

ciais. Para termos embasamento até
onde conseguimos ir com os parcos
recursos, principalmente em termos
de infraestrutura, tanto na área de
educação, quanto na saúde, agricultura, social e obras”, concluiu.

GAZETA DO OESTE

5

BARREIRAS/BA,
10/12/2020 a 10/01/2021

REGIÃO

Novos gestores assumem
em um cenário de incertezas
As cerimônias foram restritas aos empossados e aos poucos convidados, sendo
transmitidas em Lives pelo Canal do Youtube e redes sociais
ASCOM/PREFEITURAS

Da Redação

O

primeiro dia de 2021 foi marcado pelas cerimônias de posse de
prefeitos e vereadores eleitos e
reeleitos para um mandato de quatro
anos, em toda região Oeste da Bahia. As cerimônias foram restritas aos
empossados e a poucos convidados,
sendo transmitidas em Lives pelo Canal do Youtube e redes sociais, devido ao combate e controle da proliferação da Covid-19.
No Twitter, o governador Rui Costa desejou boas vindas aos prefeitos
empossados em todo o estado da
Bahia e mostrou-se solícito aos novos
chefes do executivo, independente
de partido político. "Torço profundamente para que todos os prefeitos e
prefeitas empossados nesta sexta-feira encarem com muita coragem e
responsabilidade o desafio que acabaram de assumir. Desejo sucesso e
me coloco à disposição para que possamos trabalhar juntos pela Bahia!”,
enfatizou Rui Costa.
Em Barreiras, o ato foi transmitido também pela TV Câmara e marcou a posse do prefeito reeleito Zito
Barbosa, do vice Emerson Cardoso
e dos 19 vereadores que assumiram
a Legislatura 2021/2024. Após o
juramento constitucional o prefeito
externou seus agradecimentos e desejo de continuar trabalhando pelo
município.
“Assumi o compromisso com o
povo de Barreiras de trabalhar por
esta cidade durante os quatro anos
que me foram confiados e volto hoje
para dizer que honrei com meus compromissos e por vontade soberana do
povo de Barreiras, assumo mais um

Barreiras

Brejolândia

Cristópolis

Riachão das Neves

Santa Rita de Cássia

São Desidério

mandato de prefeito da cidade que
tenho orgulho de ser filho”, pontuou
Zito, que após pedir permissão à
mesa, quebrou o protocolo e assinou
ordens de serviço para a execução de
15 novas obras em diversas áreas. De
acordo com o gestor, as mesmas já
estão com os recursos assegurados
na ordem de 43 milhões de reais.
O novo gestor de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, tomou posse
como prefeito no plenário da Câmara
de Vereadores, o vice Filipe Fernandes e os 17 vereadores eleitos que
irão representar os 90.162 habitantes. “Vamos mudar Luís Eduardo Magalhães, esse é meu propósito. Nosso
mandato será pautado nas pessoas e
não em interesses políticos. Amanhã
começamos o primeiro dia oficial de
trabalho, sei dos desafios que nos
esperam, não tivemos uma transição cordial e nem informações que
precisaríamos para começar o nosso
governo amanhã. Vamos começar na
escura e com uma traição dentro de
casa, mas com muita fé em Deus a
frente das coisas”, afirmou o prefeito.
O município tem um PIB de R$
4.804.729.451,00 e um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), de
0,716, segundo a última medição
do IBGE, que é de 2010. Segundo a
declaração do prefeito Júnior Marabá, “passa da casa de 80 milhões o
valor de endividamento público em
Luís Eduardo Magalhães”. Estiveram
presentes na cerimônia o deputado
Federal Carlos Tito e do deputado
Estadual Antônio Henrique Júnior,
entre outros.
A sessão extraordinária de posse
em São Desidério foi realizada no
plenário da Câmara Municipal de

Vereadores. Foram empossados o
prefeito reeleito, José Carlos de Carvalho (Zé Carlos), o vice-prefeito José
Neves Barbosa (Zé Barbosa) e os 13
vereadores eleitos no pleito de 2020.

...Desejo sucesso
e me coloco à
disposição para que
possamos trabalhar
juntos pela Bahia!”,
Rui Costa

GOVERNADOR DA BAHIA

Em seu pronunciamento, o prefeito
relembrou os desafios enfrentados
e as conquistas do primeiro mandato. “Estou muito feliz em continuar à
frente da gestão do nosso município.
No início do primeiro mandato foi
muito difícil, mas conseguimos colocar a casa em ordem e com um trabalho correto encerramos bem. Agora
garanto que vou continuar honrando
a confiança do nosso povo seguindo
com muito trabalho, honestidade e
dedicação”, disse Zé Carlos.
A posse dos representantes do Poder Executivo e Legislativo de Cristópolis ocorreu na sede da Câmara de
Vereadores. O prefeito reeleito Gilson

Nascimento, o vice-prefeito Ademir
Marques e os 09 vereadores eleitos
no pleito de 2020, assumiram os cargos na presença de convidados como
o deputado Federal Carlos Tito.
“Agradeço primeiramente a Deus
pelo momento que estamos vivendo
hoje e parabenizo aos vereadores que
foram empossados. Vamos tentar fazer um trabalho em parceria em prol
do nosso município, para que a população seja a mais beneficiada com os
nossos mandatos”, disse o prefeito
reeleito Gilson Nascimento. Na oportunidade o prefeito destacou sobre a
realização de obras e anunciou “dois
milhões e seiscentos mil reais em
obras, ainda para esse ano de 2021,
que já estão aprovadas e uma parte já
licitada com a parceria do Deputado
Carlos Tito”.
O pecuarista Edesio Nunes Bastos retorna a gestão do município de
Brejolândia pela segunda vez, depois
de uma vitória expressiva com 3.983
votos válidos, no dia 15 de novembro
de 2020. Muito emocionado Edésio
fez uma retrospectiva da trajetória
política da família Bastos e destacou
referências como o ex-prefeito José
Nunes Bastos (Zuza in memoria), que
administrou o município por três mandatos e sua filha, Marizete Bastos.
“Nesses quatro anos não fiz oposição ao governo do ex-prefeito, como
muitos imaginavam, ao contrário,
torci e apostei para que governasse
bem e para o povo”, pontuou o prefeito. Também marcaram presença
na cerimônia, o prefeito de Barreiras
Zito Barbosa, a ex-prefeita Marizete
Bastos, entre outras autoridades.
Já em Riachão das Neves, Miguel
Crisóstomo tomou posse como pre-

feito reeleito junto ao vice Moab Santana. Os 11 vereadores assumiram o
cargo, sendo que poderá haver substituição dos mesmos por suplentes,
caso deixem o cargo para ocupar
outra função. Miguel parabenizou os
vereadores da base e de oposição e
ressaltou a importância de fazer um
governo para todos. “Vamos fazer
um governo aberto pra todos, estarei
aqui pra ouvir e fazer o que melhor
para Riachão, como foi feito nessa
última gestão que trouxe progresso
pra nossa terra. O meu sonho era
ser prefeito da minha cidade e nesse
segundo agradeço a Deus e ao meu
secretariado que conduziu até aqui
dando a estabilidade que o município
precisa !”, pronunciou Miguel.
Outro prefeito eleito que assumiu
o cargo foi Zezo Aragão. A cerimônia
aconteceu no Plenário Celso de Sene
Corado, em Santa Rita dva Cássia.
O prefeito eleito reassumiu a gestão
do município após 20 anos do seu
primeiro mandato e agora, junto ao
vice-prefeito Vilmedice Brandão ( Véi
de Vitor).
“Estou voltando para a prefeitura
mais experiente e com mais amor ao
próximo pela proximidade que tenho
com nosso Deus. Sei das dificuldades
que enfrentarei, mas sei também,
que se os secretários arregaçarem as
mangas e me ajudarem e esquecerem o palanque político faremos um
grande governo. Um governo voltado
para os pequenos, mas isso não quer
dizer que não teremos a participação
dos grandes, isso quer dizer os humildes e necessitados terão um apoio
especial”, pontuou Zezo Aragão. Os
11 vereadores também foram empossados durante a sessão.
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Prefeito de Morpará foi
o destaque do Programa
Encontro Marcado
Lelei Barreto foi eleito para o seu terceiro mandato consecutivo

Lelei Barreto
Jayme Modesto

O

prefeito de Morpará Lelei Barreto (PT) participou na última
sexta-feira (11), do Programa
Encontro Marcado da TV Câmara,
apresentado pelo jornalista Jayme
Modesto e fez um balanço bastante
positivo da sua gestão nestes quatro
anos.
Lelei tem uma carreira politica em
ascensão, de 2001 a 2004 foi eleito
a vereador sendo um dos mais jovens do município de Morpará. Em
2008 foi candidato a prefeito, governou o município de 2009 a 2012,
e novamente eleito em 2016 para o

mandato que encerra no dia 31 de
dezembro de 2020. No dia 1º de janeiro toma posse para exercer o seu
terceiro mandato consecutivo.
O prefeito declarou está muito
feliz com os avanços e conquistas,
a pesar do orçamento ter sido desfavorável devido a crise associada à
pandemia do Coronavírus em 2020,
mesmo assim o governo municipal
de Morpará tem apresentado índices
positivos. A relação com a Câmara de
Vereadores, no que diz respeito ao
interesse público e a governabilidade, também melhorou.
“Nestes quatro anos de governo
melhoramos a situação de serviços

no município, que estavam necessitando de mudanças e trabalhamos
com planejamento estratégico para
que não houvesse descontinuidade. Conseguimos ainda, destaques
importantes a nível regional e estadual”, disse o prefeito reeleito, Lelei
Barreto.
Entre as principais mudanças, Lelei citou o novo modelo de gestão
compartilhada que implantou em
sua gestão. "Essa é uma das grandes
marcas da nossa administração, com
isso conseguimos melhorar a imagem do município de Morpará e resgatamos a credibilidade da gestão”.
Para o novo mandato que inicia em
1º de janeiro de 2021, o prefeito reeleito pretende continuar o processo
de consolidação dos serviços, mas
com orçamento "pé no chão" para
evitar a frustração da população.
Em sua participação no Programa
Encontro Marcado da TV Câmara,
Lelei agradeceu a população morparaense, pela expressiva vitória nas
urnas no dia 15 de novembro e sua
recondução ao comando da gestão
municipal por mais quatro anos.
O prefeito fez uma extensa ex-

No estúdio da TV Câmara, Jaime Modesto e Lelei Barreto
planação dos avanços alcançados
nestes quatro anos, pontuou várias
ações importantes de cunho social
que conseguiu realizar juntamente
com sua equipe de governo; o resultado da eleição do CONSOB – Consorcio Interfederativo de Saúde do
Oeste da Bahia, onde foi eleito por
unanimidade para a presidência do
Consob, agradeceu aos prefeitos
dos 21 municípios de abrangência
da entidade e garantiu fazer uma
gestão de fortalecimento a frente do

Associações de leite da
região Oeste recebem
tanques resfriadores
A ação realizada
pelo deputado
Federal Tito
tem o objetivo
de fortalecer a
produção leiteira
Com Informações:
Ascom Deputado Federal Tito

O

Deputado Federal Tito
realizou na sexta-feira
(18), a entrega de oito
Resfriadores de Leite para
associações de produtores
da região Oeste, adquiridos
com recursos provenientes de
emenda parlamentar destinada para a CODEVASF, a partir
de indicações do parlamentar.
O objetivo da ação é fortalecer a produção leiteira na
região e para isso foi contemplada com um resfriador de
500 litros, a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais

de Castelo, em Riachão das
Neves; um resfriador de 500
litros para a Associação dos
Produtores de Leite do Município de Catolândia – Catoleite; um tanque resfriador de
mil litros para a Associação
de Produtores de Leite e Cultura Irrigada do Município de
Wanderley; três resfriadores,
sendo dois de 2 mil litros e um
de mil litros para a Associação dos Produtores de Leite,
Carne e Derivados – SD e dois
tanques de 500 litros para a
Associação da Agricultura Familiar Solidária – Agrifamsol,
de Bainópolis.
“A nossa meta é investir
cada vez mais nas associações de todo o Oeste, especialmente em projetos que
garantam o sustento das famílias com a produção de leite, pois tem contribuído muito
para a geração de emprego e
renda nos municípios da nossa região. Nesta primeira etapa adquirimos os tanques resfriadores e já me comprometi
em ampliar os investimentos
nessa área e na agricultura

familiar como um todo”, pontuou o deputado Tito.
De acordo com o presidente da SD Leite, José de Souza
Carvalho, os três resfriadores
recebidos serão de grande
utilidade nas atividades do
cotidiano. “Há um ano e meio
nós fundamos a associação
que tem enfrentado dificuldades para atender a nossa demanda e graças à emenda do
deputado federal Carlos Tito,
vai nos fortalecer e nos ajudar muito. Esses resfriadores
atende de imediato a necessidade de imediato do pessoal
de Capim Branco, Pindaíba e
da sede”, disse Carvalho.
Para o presidente da CATOLEITE, Ataíde Pimentel, o Deputado Tito tem contribuído
muito para o fortalecimento
da produção de leite no Oeste.
“Estamos muito felizes com
o apoio que o Deputado Tito
tem nos dado, ele tem sido
um grande parceiro e já garantiu que nós produtores de
leite podemos contar com ele
e isso é muito bom”, destacou
Pimentel.

Deputado Federal Carlos Tito

consórcio.
Além da parceria com o governo do
estado, as dificuldades em governar
um município sem receita própria, a
relação com o legislativo, entre outros assuntos. Lelei também fez um
desabafo aos seus opositores pelas
difamações, mentiras e calúnias no
período eleitoral.
A entrevista completa do Programa Encontro Marcado está disponível no Canal do Youtube: Programa
Encontro Marcado.
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Novos gestores devem ficar atentos
às normas da Contabilidade Pública
O especialista Hamilton de Carvalho fala sobre essa ferramenta que gerencia o patrimônio das entidades públicas
Ivana Dias

O

s gestores municipais, recém-eleitos ou não, assumirão o
cargo em dois dias e assim iniciarão a nova jornada de quatro anos
de mandato. Período em que terão
desafios e mudanças que interessam
principalmente a população.
Para que os prefeitos eleitos em
2020 realizem uma gestão eficiente, de qualidade e que atenda as
demandas do povo, é preciso estar
atentos aos tramites burocráticos,
que influenciam diretamente no andamento e nos resultados das ações.
A transição de governo, a situação
fiscal e o orçamento público devem
ser avaliados, pois são fatores importantes na condução da gestão contábil dos municípios e no cumprimento
das leis que regem a Contabilidade
Pública.
De acordo com o contador especialista em auditoria, controladoria
e gestão pública, Hamilton Andrade
de Carvalho, a Contabilidade Pública
é uma ferramenta cuja finalidade é
gerenciar o patrimônio das entidades públicas. “A Contabilidade Pública vem da Lei 13.420 de 1964, nesse
ano fez 56 anos e continua vigente
com pouquíssimas adaptações. A
Constituição de 1988 fez alguns
adendos quanto ao planejamento
e o principal marco foi a Lei 101 de
2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse o especialista.
Entre os principais impactos ocasionados pela Contabilidade Pública

Jaime Modesto e Hamilton de Carvalho no estúdio da TV Câmara
na gestão municipal, Carvalho destaca as sanções aplicadas aos servidores públicos que descumprem
a Lei de Responsabilidade Fiscal.
“A Lei 101 de 2000, nada mais é do
que a aplicação de sanções ao gestor
que estiver irregular com as finanças públicas. Essa é uma das maiores evoluções, punir quem anda em
desacordo com a lei e fazer com que
a regra principal, que é uma gestão
eficiente, seja cumprida”.
A Lei Complementar nº 101 de 04

de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é considerada
um princípio de transparência, uma
vez que por meio dela é estabelecido
um elo entre a população e a gestão
dos recursos públicos. Tanto o gestor
eleito quanto o reeleito que optar em
não cumpri-la, terá que assumir as
consequências.
Mesmo com o cenário da administração pública ainda eficiente, após
a LRF a gestão contábil municipal
conseguiu modificar o desenvol-

vimento e o resultado de algumas
ações, entre elas a redução das dívidas municipais.
“Desde o ano 2000, as contas dos
municípios foram sanadas, muitos
municípios conseguiram diminuir
drasticamente seu endividamento.
Hoje conseguimos perceber, principalmente na região onde vivemos
que os municípios estão conseguindo desenvolver mais obras, melhorias para a sociedade e tudo isso é
feito por meio dessa Lei”, pontuou

Carvalho que ressaltou ainda sobre a
situação dos prefeitos reeleitos.
“A Lei de Responsabilidade Fiscal
veio pra trazer o equilíbrio, nenhum
gestor pode gastar mais do que ele
arrecada, independente de reeleição
segue o mesmo procedimento. Caso
ele siga para o próximo mandato, o
gestor tem que deixar receitas equivalentes as despesas que porventura
ele deixar. Caso isso não ocorra, o
prefeito reeleito assume a possibilidade de um crime de responsabilidade, a possibilidade de irregularidade que vai ocasionar a rejeição
de contas e consequentemente pode
responder processo, devolver recurso, pagar multa e a inelegibilidade”,
concluiu.
Quem desejar saber mais sobre as
leis inseridas na Contabilidade Pública pode acompanhar a entrevista
do contador especialista em auditoria, controladoria e gestão pública,
Hamilton Andrade de Carvalho, para
o Programa Encontro Marcado da TV
Câmara, no Canal do Youtube: Programa Encontro Marcado.
Sobre Hamilton Andrade de Carvalho:
Hamilton Andrade de Carvalho é
Contador Especialista em Auditoria, controladoria e Gestão Pública
e atua há 18 anos na área pública,
é professor universitário da Uneb e
da Unifasb, professor convidado dos
cursos de pós-graduação em Contabilidade e Gestão Pública e Diretor
da Status Consultoria e Assessoria
Pública.

Terence Lessa encerra mandato com
premiação e aprovação popular
Um ano de significativos prêmios e conquistas que confirmam o expressivo índice de aceitação
Com Informações: Bahia Manchetez

À

frente da prefeitura de Ibotirama por dois mandatos consecutivos, Terence Lessa conclui
sua gestão com o reconhecimento do
Conselho Federal de Administração e
a Unicef. O gestor também apresentou melhoras em índices na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
- Firjan, do Ministério da Saúde e da
Sudene.
Em 2020, Ibotirama ficou em 15º
entre os municípios baianos no Ranking de Qualidade das Informações
Fiscais e Contábeis realizado pelo
Tesouro Nacional, um ano de significativos prêmios e conquistas que
confirmam o expressivo índice de
aprovação popular.
Na análise da microrregião, a cidade ficou na 1º posição. Também na
área de análise de indicadores de investimentos, gastos sociais e de equilíbrio financeiro, a Sudene classifica

Terence Lessa

Ibotirama como a 1ª melhor cidade
avaliada no que diz respeito a despesas sociais e receita corrente líquida.
Em despesas sociais, o levantamento
avalia os investimentos em assistência social, educação, habitação, saneamento, saúde e urbanismo.
“Fiquei muito feliz com a notícia
veiculada nos meios de comunicação do nosso estado, tratando de
algumas das nossas conquistas nos
últimos tempos! Muito feliz porque,
como já disse em outras oportunidades, esse reconhecimento que
tais instituições sérias e de renome,
como o Tesouro Nacional e o FIRJAN,
além da UNICEF e Conselho Nacional de Administração nos oferecem,
reflete o esforço e dedicação da nossa equipe para com o nosso povo ao
longo desse tempo. Me sinto honrado
em chegar ao final da nossa gestão
dessa forma, com tantos resultados
positivos e com a certeza de que fizemos o nosso melhor por Ibotirama”,

pontuou Terence Lessa.
Ibotirama também está na lista de
cidades certificadas com o Selo Unicef - reconhecimento internacional
criado pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância, que reconhece a efetiva aplicação de políticas públicas
de qualidade voltadas ao bem-estar
de crianças e adolescentes e à redução das desigualdades. Na Bahia,
apenas outros 26 municípios detém o
reconhecimento.
HISTÓRICO
Ainda em 2018, Ibotirama ficou
em 42º lugar no índice Firjan, que
analisa o Índice de Desenvolvimento
Municipal, com avaliação de características como emprego e renda, educação e saúde. Também em 2018, a
cidade alcançou 100% de cobertura
de atendimento em saúde na atenção
básica. Já no índice de Governança
Municipal do Conselho Federal de
Administração, a cidade ficou em 1º

lugar em 2019 entre os municípios
baianos. As boas classificações obtidas e os prêmios recebidos refletem a
consistência do trabalho desenvolvido pela gestão municipal do prefeito
Terence Lessa, que conta com 84%
de aprovação popular.
“É preciso trabalhar muito e ter
uma equipe qualificada. Não me
canso de agradecer a todos os servidores que fizeram parte dessa
gestão. Cada conquista dessas é de
Ibotirama, de todos nós que diariamente nos dedicamos em buscar o
melhor para a nossa terra”, afirmou
o prefeito, especialista em Gestão
Pública pela Uneb. “Tão importante
quanto o reconhecimento das instituições é a aprovação popular, uma
vez que os índices e dados técnicos
refletem o que cada cidadão ibotiramense está usufruindo no seu dia
a dia e, é isso que verdadeiramente
importa: a qualidade de vida da população”, concluiu.
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