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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

     Evento valoriza a política de inclusão social
Mulheres do Núcleo de Desenvolvimento Social viveram uma

tarde de interação e arte

As 65 mulheres ins-
critas no Núcleo de Desen-
volvimento Social (NDS)
inaugurado na Vila Rica em
março deste ano, par ticipa-
ram, na semana passada,
de um evento que reuniu
mais de 200 pessoas. Foi a
última etapa do Projeto Re-
pensando a Independência
do Brasi l ,  real izado pelo
NDS, em parceria com es-
tudantes da Cooperat iva
Educacional de Barreiras
(Coopeb).

 Durante as atividades
que preencheram uma tarde
inteira, as mulheres encena-
ram a peça teatral ‘As Marias
de Barreiras.  As Marias do
Brasil’, uma referência à for-
ça da mulher na superação
das adversidades impostas
pela vida, como o desempre-
go e o preconceito. Nas ofi-
cinas e palestras, coordena-
das pelos alunos do 3º ano
da Coopeb, foram feitas pro-
vocações nos par ticipantes
acerca do papel da mulher
na política e na sociedade
civil. ‘Política de inclusão
através dos projetos soci-
ais’ e ‘Perspectiva do go-
verno Lula para a política

de educação social’, fo-
ram alguns dos temas de-
batidos.

Após as atividades e
apresentações, foi servido
um lanche aos participantes

do projeto.
Núcleo – No Núcleo

de Desenvolvimento Soci-
al, as mulheres inscritas
par ticipam diariamente de
oficinas profissionalizantes
de tecelagem, bordado,
crochê e cor te e costura.
As sextas-feiras são reser-
vadas para aulas de edu-
cação social ,  palestras
sobre cidadania, inclusão
social, direitos e deveres
da mulher, além de espa-
ço para música e teatro.
“Essa primeira turma está
concluindo o seu tempo no
projeto, agora estas mu-
lheres serão encaminha-
das para o Centro de Ocu-
pação e Renda (COR) para
continuarem as ativida-
des”, diz a coordenadora
do NDS, Sandra Oliveira.
Além de atender ao públi-
co feminino, o NDS propor-
ciona, aos filhos das mu-
lheres par ticipantes, um
espaço educativo e de en-

tretenimento. A Prefeitura
mantém no local uma brin-
quedoteca onde as crianças
são assistidas e passam o
tempo necessá rio para que

as mães recebam a capaci-
tação que irá garantir o sus-
tento das famílias ou, pelo
menos, aumentar a renda
familiar.

O Núcleo de Desenvolvimento
Social inaugurado na Vila Rica
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AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 01/2007

O Presidente da CPL de Formosa do Rio Preto – BA, comunica que realizará Licitação Carta
Convite nº 01/2007, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços na reforma e
ampliação da quadra Aby Lisboa, na sede deste Município. No dia 25/09/2007, as 10:00 horas, (horário
local). Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das
08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:
Praça da Matriz, 22 – centro - Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP: 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/
2483 – José Nilson Dias Santos – Presidente da CPL - Formosa do Rio Preto – 12/09/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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