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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.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ. 13.654.439/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, pôr sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico no dia 25/03/
2010, às 11horas. endereço: Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas relativas à CARTA
CONVITE  nº 003/2010, tendo como objeto à aquisição dos serviços Reforma das  Escolas do interior do Município, neste
Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia. Este Edital esta a disposição na sala da CPL, no horário das 08h00min as 12h00minh.
Maiores informações na sala da CPL no endereço acima. Publique-se em 17 de março de 2010.

Leonor F. Diamantino
Presidente da Comissão de Licitação

Designado pela Portaria n°. 179/2009

Governo Cidade Mãe convoca sociedade para ajudar na erradicação do
analfabetismo

Na segunda-feira, 15/03, o auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras teve sua capacidade esgotada,
ao receber centenas de pessoas, que atenderam o chamado da prefeita Jusmari para participar da Cruzada Contra o
Analfabetismo em Barreiras.

Os números constatados pela Secretaria Municipal de Educação no primeiro ano de atuação são alarmantes.
Atualmente, o município ostenta um dado vergonhoso, deixado de herança por outros gestores, que nunca se atentaram a
triste realidade de que existe na população um quadro de 16% de analfabetos a partir de 16 anos, isso quer dizer, que
aproximadamente 22 mil jovens, adultos e idosos que nos dias de hoje ainda não sabem ler e nem escrever o próprio nome.

Cruzada Contra o
Analfabetismo

O objetivo do evento foi
convidar a população urbana e
principalmente as comunidades
rurais, a participarem e diagnos-
ticar em seu ambiente, os analfa-
betos e inscrevê-los no programa
Brasil Alfabetizado.

A coordenadora de educa-
ção Carla Alessandra enfocou que
a meta era atingir 700 pessoas, e
que já estão sendo alfabetizados
436 adultos e idosos, e que fal-
tam poucas vagas para fechar a
meta estipulada. “Estamos entu-

siasmadas com o nosso avanço.
Ainda mais com essa atitude da
prefeita, de convidar as pessoas
para nos ajudar, com certeza ire-
mos buscar atingir da meta de al-
fabetizar 100% das pessoas”,
enfatizou a coordenadora Carla.

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Sr. José
Gomes Barreto, elogiou a ação do
governo municipal, enfocando que
este trabalho será de extrema valia
para a valorização do homem do
campo. “São ações assim, que de-
monstram que podemos ter novas
perspectiva de futuro. Com cer-
teza estaremos de mãos dadas nes-

te projeto”, disse Gomes.

Em seu pronunciamento, a
prefeita Jusmari foi enfática ao
agradecer a presença de cada diri-
gente rural e comunitário. Segun-
do a prefeita, a meta agora será
atingir 4 mil pessoas. “Não é pos-
sível ainda termos em nossa cida-
de, mais de 20 mil pessoas analfa-
betas. Precisamos correr contra o
tempo, por isso, cada um aqui já
fez o compromisso de localizar em
sua comunidade as pessoas que
participaram do programa. Vamos
lutar juntos, porque já
erradicamos a dengue e agora pre-
cisamos erradicar o analfabetis-

mo”, ressaltou a prefeita Jusmari.

Oportunidade de renda

O Brasil Alfabetizado é um
programa federal que oferece aos
Alfabetizadores Sociais uma bol-
sa de R$ 250,00 e caso a sua tur-
ma possua algum aluno com ne-
cessidade especial, esse valor sobe
para R$275,00, pago diretamente
em conta corrente aberta pelo Go-
verno Federal no Banco do Brasil.

Para ser Alfabetizador pre-
cisa apenas ter o 2° grau comple-
to, mais informações entre em
contato com a Secretaria Munici-
pal de Educação (77) 3613-9831.


