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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 Tabocas do
Brejo Velho, 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.

Informações sobre o Carnaval 2009
Decoração
Carnaval Cultural: o Centro Histórico de Barreiras onde será realizado
o Carnaval Cultural receberá uma decoração que terá como objetivo
mostrar os carnavais e carnavalescos que fizeram a história da festa em
Barreiras. Uma ampla pesquisa sobre os carnavais foi realizada (a partir
dos festejos de 1932) entre os técnicos do departamento de cultura. A
proposta será extensiva também ao carnaval de Barreiras como um todo.
Painéis: Os ícones dos antigos carnavais serão retratados em forma de
painéis luminosos em todo o circuito da festa (tanto no Centro Cultural
quanto no circuito Agnaldo Pereira). Serão 67 painéis de 1,5m de altura
por 1,0 m de largura ilustrados por 25 caricaturas de carnavalescos da
cidade (47 painéis serão instalados no Circuito Agnaldo Pereira e 20 no
Centro Histórico). A criação é do artista plástico barreirense Júlio César
(9119-0286) e a produção dos painéis da empresa Vinil Line (36134209)
Bonecões: O Carnaval Cultural ganhará também a companhia de seis
‘bonecões’ medindo cerca de 2,5m. Em harmonia com a proposta principal
(de relembrar e homenagear os antigos carnavais), os bonecos retratarão
figuras que marcaram a folia barreirense. A construção dos ícones está
por conta da artista plástica Ester Amorim (8822-9333)
Landulfo Alves: A decoração da Praça Landulfo Alves segue a proposta
principal que é a de homenagear os antigos carnavais. No caso específico
da Landulfo Alves a homenagem será aos carnavais de clube realizados
antigamente em Barreiras. Será feita a reprodução de um imenso salão
de baile onde serão realizadas duas matinês (domingo, 22 e terça, 24),
a partir das 17h. O local também será palco de apresentações de
marchinhas, baile a fantasia e bandas.
A figura de um dragão será o ponto alto da decoração – uma alusão ao
antigo Clube Dragão Social e uma homenagem aos demais clubes que
sediaram os carnavais no passado.
Material reciclado – toda área do Carnaval Cultural (da Landulfo Alves a
Praça 24 Horas) receberá também uma decoração extra a base de material
reciclado. Serão personagens como pierrôs, columbinas e arlequins em
tamanho normal colocadas em todo o circuito, completam a decoração
do local, máscaras carnavalescas e globos, tudo construído a partir de
material reciclado. A elaboração das peças está por conta da equipe do
Lavousier, sob a coordenação de Rogério (3612-6393).
Circuito Agnaldo Pereira – Em todo o circuito principal do Carnaval
2009 serão instalados os painéis luminosos relembrando antigos
carnavalescos de Barreiras. Serão 47 painéis nesse percurso (1,5m de
altura e 1,0 m de largura). A execução e instalação está a cargo da Vinil
Line (3613-4209). A previsão da empresa é que as peças comecem a
ser colocadas na terça-feira, 17.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Tabocas
do Brejo Velho, pôr sua Comissão
Permanente de Licitação, torna publico no
dia 12/02/2009, às 16:00h. no endereço:
Praça Municipal, 86 Centro em Tabocas do
Brejo Velho-Ba, serão recebidas propostas
relativas à TOMADA DE PREÇOS nº
005/009, tendo como objeto à aquisição
dos serviços pavimentação em
paralelepípedo nas Ruas: México,
Tamandaré I, II e III referente ao repasse –
023791-08 Ministério das Cidades / Caixa
com uma somatória de 5.191 m² de
calçamento com o objetivo de melhoria de
vida dos habitantes das referidas ruas no
Bairro Bela Vista na sede deste Município
de Tabocas do Brejo Velho-Ba.
Poderão participar da licitação, as
entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse
com antecedência de 24h. da apresentação
das propostas.
Maiores esclarecimentos serão
fornecidos no setor de Licitação deste
município.
Tabocas do Brejo Velho – BA, 26 de janeiro
de 2009.
José de Deus Reis
Presidente
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