
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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Pastor Souza inclui o Bullying às
suas palestras

Por: Júnior Moreira / Fotos: Elisama
Souza

Prestes a completar um ano à frente do
Legislativo Barreirense, o trabalho do
vereador Pastor Souza, empossado
presidente da Câmara em janeiro de 2011, é
destaque na história parlamentar do
município.

Além dos trabalhos inerentes à função,
fora do plenário, Souza, é imbuído em causas
sociais, dentre as quais merece destaque a
luta contra as drogas, principalmente o
Crack. A palestra “Pedras que se acendem,
vidas que se apagam”, que aborda os
prejuízos psíquicos, físicos e sociais causados
pela dependência da “pedra”, considerada
como a “epidemia do século”, pelo Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, já foi vista, em
Barreiras, por milhares de pessoas da sede e
zona rural.

Em 2012, além do combate às drogas,
Pastor Souza entra também na luta contra o
Bullying, termo inglês que define atos de
violência física ou psicológica, praticados
contra um indivíduo ou grupo, dentro de uma
relação desigual de poder. A palestra
“Bullying - É preciso denunciar!”, que será
ministrada pelo vereador durante o primeiro
semestre do ano que vem, foi lançada semana
passada, na escola Alberto Amorim, para pais,
alunos e professores do Bairro Vila Amorim e
adjacências. “Essa parceria com o Pastor
Souza foi muito importante: o Bullying ainda
é pouco discutido e, o esclarecimento
prestado, faz com que possamos evitar este
grande mal, e construirmos uma sociedade
melhor, mais justa e igualitária.”, afirmou
Andrea Meira, vice-diretora da escola.

Agendamento da Palestra: As palestras “Crack: pedras que se acendem,
vidas que se apagam” e “Bullying - É preciso denunciar!”, podem ser
agendadas gratuitamente através do fone: 77 3611-9604. Falar com Érico
Góes.
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Estado da Bahia
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