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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a  Prefeitura Municipal de Serra Dourada zelando
pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a

devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Portaria Nº. 101/2009  de 14 de setembro de 2009.

O Prefeito Municipal de Serra Dourada- BA,  no uso de suas atribuições

legais.

Resolve:

Art. 1º. A Conferência Municipal de Cultura de Serra Dourada – Bahia

objetiva por meio de ampla mobilização dos sujeitos sociais de diferentes

setores e organizações da sociedade civil, propiciar  a reflexão e o diálogo

acerca dos princípios, eixos e macro  objetivos norteadores da Cultura no

Município, resultando na construção coletiva de uma proposta democrática,

plural e cidadã.

Parágrafo único – Na organização da Conferência Municipal de Cultura a

Comissão Organizadora Municipal deve estimular a realização de

Conferência Municipal, levando em consideração as questões locais e a

temática nacional.

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 2º. A Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Cultura de

Serra Dourada – Bahia, designada pela Secretária Municipal de Educação

é responsável pela coordenação, promoção e monitoramento do

desenvolvimento de todas as etapas da Conferência no que se refere à

estrutura e a organização, tendo a seguinte composição:

I . Coordenação da comissão de Infra Estrutura:

Lindalva Almeida da Silva

Modesto Neves Monteiro

II. Coordenação de Articulação e Mobilização:

Vanilde Freitas da Silva

Iran Alves Frota Neves de Oliveira

III. Coordenação de Execução Financeira:

Zelita Pereira dos Reis

Jeová Vieira dos Santos

IV. Coordenação da Comissão de Cultura:

Aline da Silva Fagundes Castro
Cláudio Gilson Pereira Campos

V. Coordenação de Sistematização:
Maria Conceição Lopes Gomes
Cleudenice Costa de Souza

VI. Representante de Gestores da Educação:
Ivonilde da Silva Castro Araújo
Valdeci Freitas da Silva

VII. Representante do Grêmio Estudantil:
Kananda de Souza Maciel
Adriana Silva Oliveira

VIII. Representante do Conselho Escolar:
Maria Santos de Oliveira Souza

Ednalva Ramos Reis Costa

IX. Representante do Conselho Tutelar:
Juraci de Araújo Flores

Edvan de Souza Sodré

X. Representante do Sindicato dos Trabalhadores:
José Rodrigues da Costa

Franncisca de Assis Anjos Silva

XII. Representante dos trabalhadores em Educação:
Milton Alves da Silva

Sérgio Domingues de Oliveira

XIII. Representante dos Estudantes:
Maria da Glória Dias dos Reis
Daiane Barbosa de Oliveira

XIV. Representante dos Pais:
Claudeci Dourado de Castro
Rita de Cássia Monteiro

XV. Representante dos Professores
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POLÍTICA  AMBIENTAL

                  PREFEITURA MUNICPAL  SERRA DOURADA

Romilda Ferreira da Costa Gonçalves
      Maria Neide Dourado Sobrinho

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Serra Dourada – Bahia, 14 de setembro de 2009

                                                                   ___________________________
                                                                   ENILSON FAGUNDES CAMÊLO
                                                                           PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO DESIDÉRIO

População de Campo Grande recebe serviços de secretaria
itinerante

O trabalho itinerante da
Secretaria de Assistência Social chegou
ao povoado de Campo Grande a 70
km da sede. Os servidores da secretaria
realizaram ontem, 16, uma visita de
reconhecimento da localidade. A
parceria com a Secretaria de Educação
proporcionou o primeiro contato com
a comunidade, por meio da reunião de
pais e alunos que acontece
frequentemente na escola Otaviano
Pereira da Silva.

250 pessoas participaram das
reuniões divididas nos turnos da manhã
e tarde. A secretária de Assistência
Social, Gabriela Nogueira, ressaltou
que os trabalhos realizados em conjunto
entre as secretarias agregam valores aos
resultados obtidos. “A secretaria
itinerante é um serviço que facilita o
atendimento às famílias vulnerabilizadas
e a parceria com a Educação se tornou
um instrumento norteador para nossas
ações”.

Gabriela lembrou que muitas
famílias não disponibilizam de condições
financeiras para se deslocar até a
secretaria regularmente, por isso é

necessário que as distâncias
sejam encurtadas, por meio
dos serviços nas comunidades
e do atendimento domiciliar.
A equipe da secretaria fez
esclarecimentos sobre os
projetos desenvolvidos como
a Casa da Família, Conselho
Tutelar e dos programas
governamentais de auxílio às
famílias carentes. A dona de
casa, Gerenita dos Santos, mãe de três crianças matriculadas na escola, acompanha
o desenvolvimento dos filhos e diz que faz questão de participar das atividades
escolares.
“Este momento hoje aqui na escola foi muito importante para nós, as informações
passadas esclareceram nossas dúvidas”. No encontro ficou acordado o retorno mensal
da equipe de Assistência Social no povoado. “Muita coisa já mudou, mas agora com
a presença das secretarias vai ficar melhor”, concluiu Gerenita.
Educação – Segundo a secretária de Educação, Cátia Alencar o primeiro objetivo
desse trabalho conjunto em Campo Grande é o fortalecimento da proteção à criança
e ao adolescente, através da implantação de ações sócio-educativas. “Acreditamos
que os projetos da Assistência Social que possam ser implantados em parceria com
a Secretaria de Educação voltados para as crianças e os adolescentes, vão contribuir
para efetivar os direitos assegurados em Lei”.
Outra ação destacada no encontro é a disponibilização de um ônibus pela prefeitura
aos pais que pretendem assistir às palestras sobre agricultura familiar que acontecerão
nos dias 18 e 19 como parte da programação da Festa da Paz.

Ascom de São Desidério
Texto e Foto: Jackeline Bispo
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