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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 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.

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

Na noite de quinta, 03,
a prefeita Jusmari Oliveira
fez a entrega simbólica das
chaves da cidade no pátio da
prefeitura municipal. O
evento foi realizado por meio
de um culto realizado pelos
representantes da
Associação de Pastores do
Oeste da Bahia.

“A prefeita Jusmari
está realizando nesse ato
simbólico. A entrega das
chaves não é para os
pastores,  mas sim para

Prefeita Jusmari Oliveira faz
entrega simbólica das chaves

da cidade
Deus. Nós estamos aqui para
pedir bênçãos para a cidade
durante o ano inteiro”,
argumentou o pastor da igreja
Batista Independente, Judson
Bragança.

“Esse é um momento de
professarmos a nossa fé em
Deus. Toda a população está
convidada para conosco pedir
bênçãos para nossa cidade.
Sem Deus em nossos corações
não é possível realizar nada em
nossas vidas”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.

Foto Barreiras, vista aéria.
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A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Brotas de
Macaúbas/BA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca TODA a categoria dos
servidores públicos ativos e inativos, estatutários concursados e não concursados, ocupantes de
cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, serviços públicos contratados em regime
especial de direito administrativo e empregados públicos da Administração Pública Direta, Indireta
e Fundacional, dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Brotas de Macaúbas, no
Estado da Bahia/BA, para uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 26 de março
de 2011, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas em segunda e última
convocação, na Casa Santo Afonso localizada na Rua Santo Afonso 183 A, Centro - Brotas de
Macaúbas/BA, para tratar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Ratificação da Fundação
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Brotas de Macaúbas/BA; II -
Ratificação da Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; III - Reforma do
Estatuto do Sindicato; IV - Prestação de Contas do exercício 2010, V - Outros assuntos de
interesse da Categoria, conforme exigências da Portaria n° 186/2008 do Ministério do Trabalho e
Emprego/MTE.

Brotas de Macaúbas, 24 de Fevereiro de 2011

MARINEIDE ARAÚJO RIBEIRO - Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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O prefeito Humber to
Santa Cruz e a secretária de
Saúde de Luís Eduardo Ma-
galhães, Maira de Andrada
Santa Cruz, participaram na
noite deste domingo, 6, do
Comadlem 2011 – Congres-
so da Mocidade das Assem-
bleias de Deus de Luís Eduar-
do Magalhães, realizado na
quadra do colégio Ottomar
Schwengber. De acordo com
informações da organização,
o evento reuniu, na primeira
noite, mais de três mil pesso-
as.

“Sentimos a energia do
bem florescendo neste local”,
afirmou o prefeito destacan-
do que o Comadlem já se tor-
nou tradicional na cidade.
“Esta é uma festa de paz, de
fé e da juventude; está na Bí-
blia, Mateus 18:20: ‘ Onde
estiverem dois ou três reuni-
dos em meu nome, ai estou
eu no meio deles’ e tenho cer-
teza que Deus está aqui,
conosco, nesta noite”, des-
tacou Humberto Santa Cruz.

A quadra do colégio Ot-
tomar Schwengber, onde está
sendo realizado o 6º Comad-
lem, foi cedida pela Prefeitura
Municipal. Segundo o pastor
Edvan Carvalho, presidente da

Luis Eduardo Magalhães

1ª noite de Comadlem reúne mais de 3 mil pessoas, prefeito
Humberto Santa Cruz participou do evento

—
ASCOM - PMLEM
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães
(77) 3628-9013
ascom.pmlem@pmlem.ba.gov.br/ ascompmlem@gmail.com
http://www.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/

Pastor Juarez de Oliveira, prefeito Humberto Santa Cruz,
pastotr Edvan Carvalho

ADLEM e organizador do even-
to, o novo espaço pôde abri-
gar mais fiéis de forma ade-
quada. “Agradecemos a par-
ceria com o Governo Municipal”,
citou.

A primeira noite do Co-
madlem contou ainda com a
preleção do pastor Juarez de
Oliveira que veio de Goiás es-
pecialmente para o evento,
e frisou a gratidão e neces-

sidade do respeito à Bíblia.
“Levem sempre consigo as
palavras de Deus”, disse.

O louvor ficou por conta
da cantora gospel Elaine de
Jesus. A programação, que vai
até a próxima terça-feira, 8, in-
clui preleção com os pastores
Antônio Ribeiro, Denilson Lima
e louvor com o cantor Gerson
Rufino.

Entre as autoridades
presentes, estavam os vere-
adores Ondumar Marabá e
Ariston Aragão, e a secretária
de Cultura e Turismo, Ana Cé-
lia Ferreira Silva Alves.
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Carnaval de Barreiras recebe 40 mil foliões por noite

O Carnaval de Barrei-
ras, o melhor carnaval do in-
terior da Bahia, encanta todos
os anos turistas e foliões de
todos os lugares do país.
Essa “Multidão em um só
coração” curte durante os
cinco dias de festa no cir-
cuito do carnaval Aguinaldo

Pereira, que recebe por noi-
te 40 mil pessoas que se
esbaldam em alegria e ani-
mação guiados ao som dos
trios elétricos com grandes
atrações que arrastam o fo-
lião pipoca e os grandes blo-
cos que desfilam durante os
dias de festa.

Para atender a neces-
sidade do público neste car-
naval a Prefeitura Municipal
preparou uma estrutura
bem organizada com obje-
tivo de receber bem e agra-
dar a todos os foliões. Ca-
marotes, arquibancadas,
sanitários químicos, barra-

cas padronizadas para lan-
ches e bebidas, segurança,
serviços de saúde, transpor-
te e proteção aos menores
fazem parte dessa estrutu-
ra preparada para receber
os 40 mil foliões que pas-
sam a cada noite pelo car-
naval barreirense.


