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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, Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
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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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Bairros recebem indicações para melhoria de várias ruas
Na sessão do dia 01 de setembro na Câmara de Vereadores

foram votadas indicações que trarão melhoria a algumas ruas da
cidade que encontram-se sem asfalto e com muitos buracos, o que
dificulta o acesso ao local e a passagens de veículos.

Pastor Souza teve cinco indicações aprovadas no
Plenário. Os bairros São Pedro e Barreirinhas receberam indicações
para implantação nas ruas Mario Filho (Bairro São Pedro) e Rua
Santa Custodia em Barreirinhas, sinalização vertical e horizontal
com faixa de pedestres, atendendo a reivindicação dos moradores de
ambos os bairros que vêm sofrendo consequências com o descuido
das ruas. O vereador indicou também a retirada de entulhos na Rua
das Turbinas, no bairro Boa Vista. Após a implantação da pista de
AutoCross no local, foi feito um acúmulo de entulhos que acabou
virando depósito para restos de materiais de construção, o que traz
cheiro desagradável e acúmulo de insetos e animais peçonhentos.
       Para a Rua Landufo Alves, que encontra-se intransitável devido
ao estado em que se encontra, os moradores do local fez a solicitação
para sua recuperação. Pastor Souza, em resposta à solicitação, indicou
que fosse feita a terraplanagem e cascalhamento na travessa Landufo
Alves, localizada no bairro Jardim Ouro Branco. O bairro São Pedro

também recebeu indicações, duas no total, para melhoria da
comunidade. Na travessa do Aeroporto foi indicada a pavimentação
asfáltica, favorecendo a população que vem sofrendo com os buracos
e o fluxo de veículos que circulam ali. Para a Rua Mário Filho foi
indicada a recuperação dos redutores de velocidade que lá foram
instalados, inibindo assim a ação de condutores de veículos que
não atentam para o código de trânsito, dirigindo em alta velocidade
e trazendo graves conseqüências a quem por ali circula.  Visando
atender a reivindicação dos moradores da Rua Santa Mônica, a
vereadora Kelly Magalhães solicitou que fosse feita a pavimentação
asfáltica do local que é aproveitado por aqueles que usam dessa
condição para despejo de lixos e animais mortos.

 vereador Ben Hir Aires indicou a implementação de uma biblioteca
comunitária no bairro de Barreirinhas. Indicação feita em
justificativa de que o conhecimento adquirido através da leitura é
um veículo transformador que leva o cidadão a se tornar crítico e
questionador, capaz de transformar a sociedade em que está inserido.

       As indicações foram aprovadas por unanimidade em 01 de
setembro no Plenário da Câmara de Vereadores

Sinopse das sessões

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho(BA) comunica aos interessados e à população em geral que fará
realizar licitação pública modalidade CARTA CONVITE, de nº.007/2009, no dia 28 de setembro de 2009, às 10:30h,
no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Municipal, nº. 86, Centro, nesta cidade, onde serão recebidas as
Propostas, tendo como serviços a serem prestados com transporte de cascalho pra recuperação de estradas vicinais
das localidades José Francisco, Gandaia e Mateira * transporte de cascalho pra recuperação de estradas vicinais das
localidades Tambiquara Carrapato e Cabiceirinha, *Serviços prestados com escavação de cascalho por um período de
140h para recuperação de Estradas Vicinais e transporte de cascalho pra recuperação de estradas vicinais das localidades
Atoleiro, Desterro e vazante I visando um bom desenvolvimento para o Município

Poderão participar da presente licitação pessoas físicas em situação regular junto às Receitas Federal, Estadual
e Municipal, e que manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data de apresentação
das propostas.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos no Setor de Licitação deste Município.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 21 de setembro de 2009.

Leonor de Farias Diamantino
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
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