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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municiapal 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.
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Em São Desidério a sexta-feira 13 será de combate à dengue.
Logo pela manhã uma caminhada pelo dia “D” ganhará as
ruas da cidade com a participação dos alunos das escolas
Antônio Carlos Magalhães, Germano Rodrigues de
Carvalho e agentes do laboratório de endemias da Secretaria
de Saúde.
Uma promoção da Secretaria de Saúde, em parceria com
Secretarias da Educação e Meio Ambiente e Infraestrutura,
a campanha teve início dia 03 deste mês. Além da sede,
focalizará os bairros Alto do Cristo, Centro e Tangará, se
estende ao distrito de Sítio Grande e Roda Velha, e tem
como público alvo as escolas e a população em geral.
O aluno da 6° série da Escola Germano, Gabriel Morais,
fez uma avaliação do projeto na escola. “Depois do que foi
passado na escola, para não deixar água parada em
recipientes e juntar lixo em casa, essa caminhada servirá
como um reforço para nós alunos também conscientizar
outras pessoas”.
De acordo com diretor da vigilância Epidemiológica,
Dorimar Almeida, previamente serão distribuídos sacos
de lixo nas casas e passadas orientações para que as pessoas
façam as coletas. “Recolheremos os sacos com lixo, onde
se concentram os principais focos do mosquito da dengue.”
Ascom: 06/11/2009
Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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