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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

          A Coordenadora Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Tabocas do
Brejo Velho - BA, no uso das atribuições legais que lhes confere o Estatuto Social, convoca todos os
associados em pleno gozo dos seus direitos sindicais a participar da Assembléia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 29 de outubro de 2010, às 8:00 h em 1ª convocação com 50% mais um dos associ-
ados, 9:00 h em 2ª convocação com 40% e as 10:00 h em 3ª convocação com numero de sócios presen-
tes, no Auditório da própria entidade sito à Rua 13 de Maio – Centro, nº 63 com a seguinte ordem do dia:

1º Discutir e Deliberar a Conveniência da Autorização da Refundação da Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura Familiar da Bahia- FETRAF;

2º Escolha de Delegados para o Referido Congresso;
3º O que ocorrer.

Tabocas do Brejo Velho /BA, 15 de Outubro de 2010.

Vanda Lopes da Silva
Coordenadora Geral

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, a Prefeitura Municipal de Barreiras,Sindicato dos Trabalhadores da
Agricultura Familiar  de Tabocas do Brejo Velho -BA e Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar  de Oliveira dos Breji-
nhos - BA  zelando pela Transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos

para a devida prestação de  contas.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIA DE OLIVEIRA
DOS BREJINHOS

Rua Daniel Brito, nº333-Oliveira dos Brejinhos-BA CEP 47530-000 FILIADO A CUT
Fundado em 12/03/78 Sede Própria-CNPJ 13.223.995/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

          A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Olivei-
ra dos Brejinhos - BA, no uso das atribuições legais que lhes confere o Estatuto Social,
convoca todos os associados em pleno gozo dos seus direitos sindicais a participar
da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de outubro de 2010, às
8:00 hs em 1ª convocação com 50% mais um dos associados, 9:00 hs em 2ª convo-
cação com 40% e as 10:00 hs em 3ª convocação com numero de sócios presentes,
no Salão Paroquial situado a Praça da Bandeira – Centro, com a seguinte ordem do
dia:

1º Discutir e deliberar a conveniência da autorização da refundação da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Bahia- FETRAF

2º Escolha de Delegados para o referido congresso
3º O que ocorrer

Oliveira dos Brejinhos, 04 de outubro de 2010.

Jani Conceição de Oliveira
Presidente
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Casa própria para o barreirense
A revitalização das políticas públicas habitacionais no Governo Cidade Mãe está garan-

tindo a construção de 1500 casas populares em Barreiras através do Projeto Minha Casa,
Minha Vida. A parceria com o Governo Federal trouxe, também, recursos para o projeto de
Urbanização de Loteamentos Precários no Bairro São Sebastião que inclui calçamento das
ruas, instalação de sanitários, reforma e construção de casas.

As obras do Projeto Minha Casa, Minha Vida já estão em andamento, a previsão de
entrega é para maio de 2011. “As habitações possuem 36m², o condomínio será construído
no estilo Village, com casas de laje e dois pavimentos. A construtora está trabalhando
dentro do cronograma. Mas ainda faltam profissionais especializados na cidade para aten-
der a demanda”, comentou Wilson Rodrigues, coordenador de habitação.

No Bairro São Sebastião 41 casas foram entregues, juntamente com o calçamento das
ruas, reformas de moradias e construção de banheiros. Cerca de 600 famílias serão bene-
ficiadas com as ações da prefeitura em parceria com o governo Federal. “A vida melhorou
muito depois que ganhamos uma casa nova, principalmente para mim que morei durante
seis anos em um barraco de taipa. É uma alegria grande para toda a família”, comentou a
moradora Francisca dos Santos.

Todo o projeto do Bairro São Sebastião está orçado em sete milhões de reais. Além do
calçamento, as ruas receberão rede de esgoto e escoamento.

70 famílias do Vau da Boa Esperança serão beneficiadas com água
tratada

Depois de muitos anos de espera, as famílias que moram no povoado do Vau da Boa Esperança,
vão receber água tratada em casa. O Governo Cidade Mãe, em parceria com a Companhia de Enge-
nharia Ambiental da Bahia -CERB e a Associação de Moradores, entregou o material que será usado
na construção do sistema de abastecimento de água, que beneficiará 70 famílias. A preocupação do
governo é oferecer qualidade de vida à comunidade, já que até hoje, as famílias são servidas com
água que vem direto do rio, sem nenhum tipo de tratamento, sujeitas a contrair doenças. Para mudar
esta realidade, a obra será executada em pouco tempo. “Graças a Deus temos um governo que se
empenha em atender as necessidades das comunidade rurais. Ter água tratada é uma grande con-
quista”, disse a moradora Maria Aparecida da Páscoa.

Agora, os moradores vão contar com água doce e tratada em casa. O sistema de abastecimento
terá uma extensão de 2.208 metros de rede. Além disso, o governo municipal vai construir um local
específico para a cloração da água. “Era tudo o que nós queríamos, pois há muito tempo estávamos
vulneráveis aos problemas causados pela água sem tratamento. Todos os governos anteriores eram
sabedores desse problema, mas nenhuma providencia foi tomada. O Vau da Boa Esperança só tem a
agradecer”, afirmou o presidente da Associação de Moradores, Manoel da Guarda.

A meta do Governo Cidade Mãe é melhorar a qualidade da água em todas as localidades rurais,
por isso, mais sistemas vão ser construídos. Na segunda fase do projeto, os povoados próximos ao
Vau da Boa Esperança também receberão os investimentos. “É uma atenção necessária às famílias,
porque estamos falando em saúde, um assunto que jamais poderia ser esquecido pelas gestões pas-
sadas. Cuidar das pessoas, é acima de tudo, um dos principais focos da nossa administração”, disse
a prefeita Jusmari Oliveira.
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