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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de contas.
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.
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Brejolândia – Bahia.
PORTARIA 07/2010, de 01 de Março de 2010.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais;
Educação realiza 1ª Jornada Administrativa

RESOLVE:
ART. 1º - Fica nomeada a Srª. MARIA
LUCINEIDE SOUSA SANTOS, para exercer o cargo de Diretora do Ensino Fundamental da Escola Centro Educacional Municipal Professor Pompílio Teixeira
Filho, situado à Praça Maria Arlinda de Castro s/nº, na
cidade de Brejolândia – BA.
ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação. Revogada as disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Educação - Brejolândia Bahia, 01 de Março de 2010.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
Genário Teles da Rocha
Secretário de Educação
Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Este ano além da realização
da Jornada Pedagógica que envolve profissionais da educação, pela
primeira vez em São Desidério, a
Secretaria de Educação realizou
nos dias 25 e 26 de fevereiro a 1ª
Jornada
Administrativa
direcionada a todos os servidores
que atuam em áreas de apoio ao
ensino nas escolas do município.
Educadores alimentares, auxiliares de limpeza, administrativos, agentes de portaria, motoristas e secretários conheceram um
pouco mais sobre a importância
de suas funções e da responsabilidade que imprimem ao aprendizado dos alunos. Houve também espaço para que algumas dúvidas
fossem respondidas.
Leonilde Inez Dalmaso é
concursada há 12 anos como agente de portaria da escola Castelo
Branco. Ela diz que a jornada administrativa veio em boa hora.
“Hoje estou feliz por esse reconhecimento aos demais funcionários da escola e com a responsabilidade atribuída à eles. Todas as
funções são importantes”.
Responsabilidade, esforço
próprio para realizar um trabalho

melhor foram incentivos da secretária de Educação Cátia Alencar
aos participantes. Aproximadamente 900 funcionários fazem
parte do quadro da secretária de
educação, sendo que os docentes
somam cerca de 300.
“Em 2009 foi realizada a
capacitação de educadores alimentares e algumas ações que foram
iniciadas pretendem continuar
esse ano como o projeto Saúde
Docente que se estende para todos os funcionários da educação.
Essa jornada administrativa é para
que essas pessoas conheçam as
metas porque a gente executa melhor o trabalho quando se conhece
as metas”, elucidou Cátia Alencar.
Para Geane Cruz, diretora
da escola Diolino Honório Pereira no povoado de Canabravão, a
jornada facilita o trabalho do diretor da escola. “Ela capacita os servidores que também são responsáveis pela educação, a desenvolver com mais qualidade o seu trabalho e reafirmar o seu compromisso junto ao aprendizado do
aluno e para que ele mesmo
interaja e tire suas próprias dúvidas”, diz.

