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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 Brejolândia  zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

�

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BARREIRAS

Jusmari, Lula e Wagner asseguram obra de
Esgotamento Sanitário para Barreiras
Nessa quarta ,02, às 13horas, a Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida

em Brasília, no Itamaratí, com o Governador Jaques Wagner e o Presidente Lula
para a assinatura do contrato de execução da obra de Esgotamento Sanitário de
Barreiras.

Por Tiago Lira

Nessa quarta ,02, às 13horas, a Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida em
Brasília, no Itamaratí, com o Governador Jaques Wagner e o Presidente Lula para a assinatura
do contrato de execução da obra de Esgotamento Sanitário de Barreiras.

“A nossa luta valeu a pena. Essa grande obra quase foi perdida pela gestão
passada, por causa de um simples capricho político. Com saúde não se brinca. O povo de
Barreiras anseia há anos pelo esgotamento sanitário. Agradecemos ao engajamento do
governador Jaques Wagner, que foi nosso grande parceiro e ao Presidente Lula, que
assegurará a maior parte dos recursos para a execução do esgotamento sanitário de
Barreiras”, comentou a Prefeita Jusmari Oliveira.

De acordo com a prefeita o Governo Federal investirá 76 milhões de reais, a
contra- partida do Governo do Estado será 20% desse valor, o que gerará um investimento
total de mais de 90 milhões de reais.

“Essa é uma conquista de todos nós. O esgotamento sanitário será com certeza
a obra mais importante dos últimos 20 anos. Ela marcará o começo da grande transformação
que iremos realizar em Barreiras”, comentou a prefeita Jusmari Oliveira.

Encontro com Secretário de Indústria e
Comércio da Bahia

A Prefeita Jusmari Oliveira estará reunida hoje ,01, em Salvador, com o
Secretário Estadual de Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James Correia. O
objetivo do encontro é buscar apoio do Governo do Estado para a implantação em
Barreiras de um pólo têxtil.

“Já temos a confirmação de três grandes indústrias do segmento que se
instalarão em nossa cidade. Porém, estamos lutando em busca da implantação de um
pólo têxtil. Para isso, a parceria com o Governo do Estado é fundamental. Toda a
economia da região será beneficiada com a geração de centenas empregos diretos e
indiretos”, disse a Prefeita Jusmari Oliveira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

Decreto No. 023 de 01 de setembro de 2009.

Abre crédito suplementar no valor total de
(R$ 241.589,00) Duzentos e Quarenta e Um Mil
e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais, para os
fins que se especifica e da outras
providencias.
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