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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, Prefeitura
Municipal de Muquém do São Francisco e Prefeitura Municipal São Desidério 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Barreiras Alfabetizada
Alfabetizada
Barreiras
A presidente da Câmara Municipal Kelly Magalhães, acompanhada dos
vereadores Carlos Tito
(PSDB), Izabel Rosa
(PSC), Bispo Daniel e
Geovani Mani (PR) estiveram presentes no lançamento da !ª Cruzada Contra o
Analfabetismo, uma iniciativa do Governo Cidade
Mãe, através da Secretaria
Municipal de Educação,
que visa reduzir o número de
jovens, adultos e idosos
analfabetos no município.
Segundo o vereador
Carlos Tito, “é inaceitável
que Barreiras tenha mais de
20 mil pessoas que não sabem ler, nem escrever. E a
Câmara Municipal tem que
se empenhar ao máximo
para reverter essa situação”.
Para a o vereador Bispo Daniel, “o programa é
uma forma de inclusão de
pessoas que hoje estão à
margem da sociedade e em
breve vão poder ver o mundo com mais otimismo”.
A vereadora Izabel
Rosa, que também é edu-

cadora, se comprometeu a
colaborar pessoalmente com
o projeto, estimulando a
adesão de professores voluntários e a criação de grupos de aprendizagem.
Já o vereador Geovani
Mani enalteceu a iniciativa da
prefeita Jusmari Oliveira,
considerando que “a meta
de alfabetizar quatro mil
adultos, nesta primeira fase,
demonstra o quanto o governo
municipal
está
compromissado com a
melhoria da qualidade de
vida dos barreirenses”.
Ex-militante da política
estudantil, a presidente Kelly
Magalhães se prontificou fazer o que for possível para
que o programa possa ser
uma porta de acesso à cidadania para as pessoas que
vivem na condição de analfabetas absolutas. “Este é o
momento do Poder Público
criar condições para que essas pessoas possam recuperar o tempo perdido por falta de políticas públicas eficientes na área de educação”,
afirmou Kelly.

SINOPSE DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/03/2009

Os debates giraram
em torno do Projeto de Lei
006/10, que altera disposições previstas na Lei que
Institui o sistema de Transporte de Passageiros e
Prestação de Serviços

Através de Motocicletas,
no município de Barreiras.
As Comissões já emitiram
pareceres favoráveis e a
votação em plenário
acontecerá na sessão desta quarta-feira (17/03).

INDICAÇÕES APROVADAS:
· Construção de rotatória na BR-242, no trecho entre o
Posto Dourado e a Buritis Veículos;
· Construção de rotatória na BR-242, entrada da Vila Nova;
· Iluminação dos cemitérios de Barreiras;
· Pavimentação das ruas do bairro São Miguel;
Autor: vereador Leidiomar (PTC)
· Limpeza e iluminação da Praça Pimentel;
· Construção de praça com quadra poliesportiva no bairro
Novo Horizonte;
· Construção de posto policial no bairro Novo Horizonte;
· Pavimentação das ruas do bairro Novo Horizonte;
· Reforma e ampliação da Escola Salustiano Aires, no povoado Angélica Aires (Rio de Ondas);
· Construção de redutores de velocidade e colocação de
faixa de pedestre em frente à Escola Municipal da Baraúna;
· Construção de creche no bairro Santo Antonio;
· Colocação de luminárias nas ruas do povoado Ilha da
Liberdade.
Autora: vereadora Izabel Rosa/Beza (PSC)
· Construção de quadra poliesportiva na agrovila Barreiras
Sul;
· Reforma e ampliação do sistema de drenagem pluvial
dos bairros São Paulo e Morada da Lua.
Autor: vereador Geovani Mani (PR

Barreiras,17 de março de 2010
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE
A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que
realizará a seguinte Licitação:
Convite 003/2010 – Contratação de serviços de consultoria e assessoria na organização e aplicação de concurso
público para preenchimento de vagas existentes no quadro de pessoal deste Município. Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 17 de março de
2010.
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