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ATOS OFICIAIS

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.

Amaryllis barreirasae – A Flor de Barreiras
Barreiras é uma cidade privilegiada, além das belezas das águas do Rio Grande

e Rio de Ondas, já conta com mais uma dádiva da natureza, chamada de “Amaryllis
barreirasae”. Uma flor nativa da região Oeste da Bahia que por surgir em meio às
trovoadas das chuvas, é conhecida popularmente, flor do trovão. Graças ao Agrôno-
mo, Emesto Miranda Neto que admirado com a beleza dos lírios vermelhos, tomou a
iniciativa de fazer a análise da planta que cientificamente era desconhecida. O cien-
tista, o Dr. Hamilton P. Traub, fez a análise da planta nos Estados Unidos onde foi
reconhecida e classificada dentro da ciência botânica com o nome de “Amaryllis
barreirasae”, em latim, que quer dizer Amaryllis de Barreiras. Isso em homenagem a
cidade de Barreiras que é um dos lugares que mais atraem turistas devido às bele-
zas naturais que existem na cidade.

A famosa flor de Barreiras já é conhecida em alguns países. Em 1953, o municí-
pio de Barreiras foi homenageado na revista científica americana de Biologia, Plant
life, em português “Vida das plantas”, quando foi publicado o surgimento da planta
de folhas verdes e lírios vermelhos pelo cientista Hamilton P. Traub.

As flores Amaryllis barreirasae são encontradas ás margens do Rio Grande e Rio
de Ondas. Elas aparecem especificamente nos meses de chuvas. Quando cultivada
e regada cuidadosamente, permanecem vivas e podem ser plantadas em vasos para
embelezar jardins e residências. A flor tem como característica a formação de bulbos
no solo, que brotam folhas verdes e desabrocham os famosos lírios vermelhos.

Bebida Flor do Trovão

A planta nativa conhecida como Flor do Trovão que hoje é cientificamente reco-
nhecida como Amaryllis barreirasae, já é uma motivação para o povo barreirense. No
intuito de valorizar as riquezas do município, a cachaça “Flor do Trovão” é produzida
nos Engenhos da Agroindustrial Família Mineira de Alburqueque - Agrifama, localiza-
da na Cana Brava em Barreiras. A tradicional bebida, cachaça, é 100% da cana-de-
açúcar. Seu nome é mais uma forma de homenagear umas das belezas da cidade, a
flor de Barreiras.
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COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA ALVORADA
CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA – Cooperativa Agrícola
Alvorada, ficam convocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assem-
bléia Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 28 de Junho de 2010, em primeira
convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira
convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. Antônio Carlos Magalhães,
n.650, Sala 206, Edifício Indusmaq, 2° Andar, Bairro Centro, CEP:47.800-000,  na
cidade de Barreiras, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Análise e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria e do Parecer do Conselho
Fiscal sobre o Balanço e a gestão do exercício de 2009; 2) Exame e aprovação do
Balanço Patrimonial e demais pecas das demonstrações financeiras do exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2009; 3) Deliberar sobre a destinação das Sobras ou
perdas apuradas no exercício; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal e sua remunera-
ção.

Nota: Nesta data a Cooperada  possui 17 cooperados.

Barreiras, Bahia, 14 de Junho de 2010

ILTON WALKER
 Diretor Presidente
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São Desidério se prepara para o maior São João do oeste
baiano

Nos dias 18, 19 e 20 de junho São Desidério será palco do maior São João do oeste da
Bahia, o São João do Sítio Grande, distrito localizado a 15 km da sede do município. O
evento é uma realização da Prefeitura de São Desidério, por meio da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer.
Durante os três dias de festa, milhares de pessoas, muitas vindas da região e de outros
estados como Tocantins, Goiás e Distrito Federal participam do evento que vai além de
apresentação de quadrilhas e barracas com comidas e bebidas típicas da época.
A expectativa é receber uma média de 8 mil pessoas por noite. Uma grande estrutura está
sendo montada para acolher os visitantes. Serão dois palcos para shows, 13 barracas
padronizadas e sanitários químicos. O trecho da BA 462, que liga São Desidério ao distrito
foi recuperado para garantir o acesso à festa. “A segurança dos participantes é prioridade
para nós. Vamos lançar uma campanha de prevenção a acidentes nas estradas com o
apoio das polícias civil, militar e rodoviária federal”, diz o prefeito Zito Barbosa.
A campanha prevê a colocação de faixas e placas sinalizadoras nos principais pontos que
ligam os municípios circunvizinhos a São Desidério. Também será feita a distribuição de
material gráfico sobre prevenção de acidentes. A praça do Sítio, onde o evento acontece,
receberá uma decoração especial em homenagem à seleção brasileira.
As atrações animarão os presentes com muito forró, a partir das 20h. Na sexta,18, Del
Feliz é o show principal. Sábado, 19, Estaka Zero. E, dia 20, Arriba Saia. Em todos os dias
atrações locais e regionais também farão a alegria do público.
Apresentações de quadrilhas abrirão a festa diariamente. E, como parte da programação,
no sábado, 19, haverá o tradicional casamento caipira, com uma nova roupagem - uma
peça teatral que, abordará a Copa do Mundo.
Duas pousadas instaladas no povoado darão suporte aos turistas, assim como as da sede
do município. Outra opção é se hospedar em Barreiras (27km de São Desidério). Linhas
de ônibus saindo de Barreiras até o Sítio Grande estarão à disposição dos participantes.
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