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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na segunda, 26, em comemoração ao ani-
versário de Barreiras, a Prefeitura organizou
uma série de atividades durante todo o dia.
Pela manhã, foi realizado o hasteamento das
bandeiras e o lançamento do selo e carimbo
comemorativos dos correios.

“É com muito orgulho que comemoramos
mais um aniversário da nossa cidade. Como
barreirense, tenho orgulho de ter contribuí-
do, desde a minha primeira gestão, para o
resgate da cultura de Barreiras, por isso, sem-
pre procuramos promover investimentos nes-
sa área”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Após o lançamento do selo comemorativo,
as pessoas presentes foram convidadas para a
abertura da exposição do Museu Itinerante, que
está sendo realizada no Palácio das Artes.

“Como representantes do poder público,
ressaltamos a importância da valorização da
cultura local. O prefeito Saulo Pedrosa vem
realizando um intenso trabalho nesse sentido,
a exemplo das mostras de teatro, da recupe-
ração do Mercado Caparrosa e diversas ofi-
cinas oferecidas à população”, relatou a se-
cretária de educação Maria Anália Miranda.

À noite, na Catedral de São João Batista,
foi celebrada uma missa solene para come-
morar a data e logo depois os convidados se
dirigiram ao antigo mercado municipal, onde
foi feita a reabertura do Mercado Cultural
Caparrosa. “Estamos fazendo o resgate da
nossa cultura de raiz. Com isso, a Prefeitura
irá colaborar para a revitalização do Centro
Histórico de Barreiras”. O mercado será mais
um espaço destinado a manifestações artísti-
cas e culturais, com um palco para apresen-
tações e uma ampla galeria para exposições
de artes plásticas e artesanais.

Ao término da reabertura do Mercado Ca-
parrosa, as comemorações foram estendidas
à praça Landulfo Alves onde a Banda Cheiro
de Amor fez um show aberto ao público para
fechar um dia de alegria para a cidade que é
referência no Oeste da Bahia, a capital da pres-
tação de serviços. Parabéns Barreiras!

Dia de festa para comemorar os 117 anos de Barreiras

A origem de Barreiras está relacio-
nada à atividade pecuária extensiva,
agricultura mercantil e ao comércio,
através da navegação do Rio Grande,
maior afluente à margem esquerda do
Rio São Francisco.

A partir de 1870, o então povoado de
“São João das Barreiras” recebeu um
grande número de imigrantes vindos das
regiões sul e sudeste do país, que che-
garam impulsionados pelo extrativismo
e exportação da borracha da mangabei-
ra, o que determinou um rápido cresci-
mento econômico do lugarejo. A agroin-
dústria da cana-de-açúcar inicia, assim,
os seus primeiros passos no século XIX.
As fazendas já possuíam seus engenhos,
suas rústicas casas de farinha e rodas
d’água para mover as engenhocas de
beneficiar o arroz e o milho.

No início do século XX, a agricultura
e a pecuária continuavam a se desen-
volver nos mesmos moldes, mas já se
cultivava o algodão e a mamona, que
eram exportadas ao natural ou benefici-
adas em descaroçadeiras e prensas para
extrair o óleo. A navegação era a única
forma de transporte da região. A produ-
ção de algodão e mamona crescia e era
toda escoada pelo porto de Barreiras,
determinando o progresso do município.

A origem da cidade

As
comemorações
começaram
com o
hasteamento
das bandeiras

Banda Cheiro de Amor na Landulfo Alves

Milhares de pessoas comemoraram os 117
anos de Barreiras

Bumba-Meu-Boi na reabertura do Mercado
Caparrosa

O novo espaço do mercado foi inaugurado na noite de 26 de maio
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 106, de 24 de abril de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola  Municipal Alberto
Amorim

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear, para o Cargo em Comissão  de Secretária
Escolar da Escola Municipal Alberto Amorim, a Srª Adriana Do-
mingos da Silva, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, com carga horária de 40 horas.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitu-
ra e na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Se-
cretária Escolar da Escola Municipal Alberto Amorim, a Srª Adri-
ana Domingos da Silva, CPF 002.634.675-38, RG 4137457
DGPC/GO, filha de Xavier Domingos da Silva e Maria Esteva da
Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como  obe-
decendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 24 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adriana Domingos da Silva
Empossada

REPUBLICAÇÕES
EXTRATO DO  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Nº 095/2008

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste mu-
nicípio, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: MARIA THEREZA TEIXEIRA
BASTOS, brasileira, CPF nº. 251.856.325-34, RG nº.
1.558.939 SSP/BA inscrito na OAB sob. nº 9399, domi-
ciliada à Rua Capitão Manoel Miranda nº 363 – C, Centro
– Barreiras/BA

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços
de assessoria jurídica tributária na esfera administrativa pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, na análise de  pro-
cessos tributários, oriundos ou não de autos de infração, para
julgamento em 1ª e 2ª instância administrativa.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.05 – Procuradoria Geral do Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 019/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 11/06/2008, às
09:00 h, em sua sede, visando aquisição parcelada de concreto
betuminoso usinado. Edital até 09/06/2008, R$ 50,00, Av.
Clériston Andrade, 729.Centro.

Barreiras, 27/z05/2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Atividade:02.062.009.2.040–Gestão das Ativ. de Asses.
Jurídica e Defesa do Consumidor;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O presente contrato será por produção;
§ 1º - A título de honorários advocatícios, o CONTRA-

TANTE pagará a CONTRATADA, o valor referente a sua
produtividade, conforme valor constante da tabela de pre-
ços mínimos da OAB, sendo pactuado em R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) por cada processo analisado, perfazendo o
valor total estimado em até R$ 65.000,00 (sessenta e cin-
co mil reais).

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência  a partir da sua assi-
natura até 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorro-
gado mediante termo aditivo.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com re-
núncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente
contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo
entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mu-
tuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo.

Barreiras,  08 de maio de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

MARIA THEREZA TEIXEIRA BASTOS
CNPJ nº 251.856.325-34

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº  005/2008

PRIMEIRO CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao
CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste municí-
pio, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO
PEDROSA DE ALMEIDA.

SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO AVANÇA-
DO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS-IAESB,
entidade civil, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº
42.752.675/0001-37,  sediada nesta cidade, na Br 135, KM 01,
nº 2341, neste ato representada  por seu Diretor Administrativo
Sr. Tadeu Sérgio Bérgamo, entidade mantenedora da FACUL-
DADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB.

OBJETO:

O presente Convênio tem por objetivo estabelecer parce-
ria entre o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e a FACULDA-
DE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB, visando
viabilizar a capacitação de professores do ensino fundamen-
tal, matriculados no semestre complementar do Curso Normal
Superior para a equivalência do Curso de Pedagogia, conf.
autoriza a Portaria do MEC nº. 523 de 11/06/2007, oferecido
pela FACULDADE CONVENENTE, mediante o pagamento
pelo PRIMEIRO CONVENENTE de parte do valor da men-
salidade escolar dos estudantes selecionados, a título de “bol-
sa educação”, em atendimento ao quanto preceitua a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, especialmente ao Art. 87 da
Lei 9.394/1996.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à con-
ta da seguinte dotação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura Esporte
e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do Ens. Fun-
damental–FUNDEB 40%.

Elemento: 33.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pes-
soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados mensalmente no valor de até
R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais)  pagáveis até o 5º
(quinto) dia útil subseqüente ao mês vencido, perfazendo o valor
total do Convênio em até 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e
vinte reais).
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TERMO DE PARCERIA

TERMO DE PARCERIA, que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS/BA e a FUNDAÇÃO BA.

Pelo presente Termo de Parceria, de um lado o  MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS/BA,  por meio de sua Prefeitura
Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com
sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, centro – Barreiras-Ba,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida, doravante denominado MUNICÍPIO,
e, de outro lado, a FUNDAÇÃO DE APOIO APESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DO OESTE BAIANO , esta-
belecida à Av. Ahylon Macedo nº 11, Bairro Morada Nobre,
Barreiras - BA, CEP 47.806-180, inscrito no CNPJ nº.
01.866.071/0001-34, neste ato representado pelo seu sócio

diretor Sr. Mário Josino Meirelles,  doravante denomina-
do FUNDAÇÃO BA, resolvem celebrar o presente  TER-
MO DE PARCERIA, mediante as disposições expressas nas
cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Parceria tem como objeto o apoio financei-
ro à FUNDAÇÃO BA, com a finalidade de realização dos “Dias
de Campo de Algodão”, que , tem por finalidade a realização de
trabalhos de melhoramento genético de plantas, fertilidade de solos,
controle fitossanitário dentre outros, contribuindo assim para o de-
senvolvimento sustentável da região Oeste da Bahia.

§ 1º - Os eventos serão realizados nos dias 20 e 21 de
junho, na fazenda Acalanto, Distrito de Roda Velha, Municí-
pio de São Desidério, de propriedade do Sr. Walter Yukio
Horita e, em contrapartida a logomarca do município será in-
serida em todos os materiais promocionais (convites, folders,
cartazes, outdoor, etc.), espaço para colocação de banner,
menção do município no evento, citação nos veículos de co-
municação onde o evento for divulgado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
DO MUNICÍPIO

Como apoio financeiro, aqui ajustado, o MUNICÍPIO se com-
promete a repassar à FUNDAÇÃO BA, a importância de R$
4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser aplicado único e ex-
clusivamente no objeto do termo de parceria, em nome da FUN-
DAÇÃO BA c/c 28768-7 – agência 0231-3 no Banco do Brasil
S/A. até o dia 15 de maio de 2008.

DA FUNDAÇÃO BA

Obriga-se ainda a somente aplicar os recursos provenien-
tes do presente termo exclusivamente no objeto e na finalida-
de a que se destinam, previstos na cláusula primeira.

Obriga-se a fazer constar o apoio do MUNICÍPIO em todo
material promocional, espaço para colocação de banner, menção
do município no evento, citação nos veículos de comunicação
onde o evento for divulgado.

Obriga-se ainda a não utilizar indevidamente a marca da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS.

CLAUSULA SEXTA  - DA ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02.09.00 – Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Agronegócio

ATIVIDADE: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da Sec.
de Desenv. Econômico e Agronegócio

UNIDADE: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

A FUNDAÇÃO BA apresenta, neste ato, todos os documen-

DO PRAZO:

O presente Convênio terá início retroativo em 1º de março e
término em 28/08/2008.

FORO:
As partes convenentes elegem o foro da Comarca de Barrei-

ras-Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Convênio

E, por estarem justos e acordes, com as cláusulas e condições
aqui estabelecidas, firmam o presente instrumento, em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas
para que surta seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras(Ba), 01 de abril de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE
BARREIRAS-IAESB

Tadeu Sérgio Bérgamo
Diretor

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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tos legais  comprobatórios das obrigações jurídico legais que lhe
foram exigidas, os quais passam a integrar, em anexo, o presente
Termo.
CLÁUSULA SÉTIMA –  DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para dirimir
quaisquer controvérsias relativas ao presente TERMO DE PAR-
CERIA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três) vias
de igual teor e forma, que vai subscrito pelas partes e testemu-
nhas para que surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras(Ba), 01 de abril de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO DE APOIO APESQUISA  E
DESENVOLVIMENTO DO OESTE BAIANO

Mário Josino Meirelles
Diretor Executivo

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
087/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 079/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Ave-
nida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de
Almeida.

CONTRATADO: VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME,
CNPJ nº 04.414.469/0001-28, situada à Rua Marechal Deodo-
ro, nº 1187, Centro - Barreiras(BA).

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de serviços

de roçagem nas estradas da BA 135 das estradas vicinais que
dão acesso ao Povoado do Tatu, bem como, deste Povoado, em
Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por con-
ta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos;

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades Sec.
Mun. de Infra-Estrutura e Serviços Públicos

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 7.875,00 (sete mil oito-
centos e setenta e cinco reais), que serão pagos conforme con-
clusão dos serviços objeto deste contrato.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Contra-
to, mediante solicitação formal da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos e serão executados até sua total
conclusão.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renun-
ciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 25 de abril de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
VAMOSIL SERVIÇOS LTDA-ME

Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Barreiras, agora, tem carimbo e selo pos-
tal próprios. O lançamento das duas peças
foi realizado durante as comemorações dos
117 anos de emancipação política. A parce-
ria entre a Prefeitura e os Correios oportu-
nizou a criação dos dois ícones que já estão

Nos 117 anos, Barreiras ganha
selo e carimbo personalizados

posição gráfica do selo.
“A Prefeitura começou a fazer o resgate

da cultura e da história da cidade que há al-
guns anos não existia”, disse o prefeito Sau-
lo Pedrosa durante o lançamento. Segundo
ele, durante a sua primeira gestão, de 1993 a
1996, com a ajuda da historiadora Ignês Pit-
ta, outra importante conquista cultural foi al-
cançada. “Naquela época, conseguimos des-
cobrir a data real do aniversário de Barreiras,
que não era comemorado”.

De acordo com o coordenador regional
de operações dos Correios, José dos Santos
Neto, a Prefeitura adquiriu um lote de 360
selos. Eles serão utilizados nas correspon-
dências emitidas pelo Executivo. Já o carim-
bo comemorativo aos 117 anos de emanci-
pação política terá a validade de 90 dias, con-
forme contrato entre os Correios e a Prefei-
tura. “Estas ações têm um caráter de apri-
morar e aproximar a empresa, no caso a Pre-
feitura, dos seus clientes”, falou. O carimbo
será utilizado em todas as correspondências
emitidas por Barreiras.

à disposição dos munícipes. A partir da ini-
ciativa, as correspondências emitidas pela
Prefeitura levarão impressas a Catedral São
João Batista e a Cachoeira do Redondo, pon-
tos turísticos que caracterizam o município.

A concessão pleiteada pela Prefeitura,
para a criação e utilização de um selo e ca-
rimbo próprios, foi concedida pelo Minis-
tério das Comunicações, por meio dos Cor-
reios. O carimbo circulará nas peças fila-
télicas e nas correspondências emitidas pela
Prefeitura. Nele estão gravados o local de
lançamento e o período em que circulará,
além da imagem da Catedral da cidade. O
carimbo será aplicado nas correspondên-
cias sobre o selo personalizado.

Estampando a imagem da Cachoeira do
Redondo, o selo postal contém elementos
significativos dos símbolos nacionais. Nele
estão impressos o mapa do Brasil preen-
chido por um ipê amarelo e a bandeira na-
cional tremulando sob o céu azul. Os dize-
res: Viva essa aventura – Prefeitura de Bar-
reiras, de bem com você, encerra a com-

O Excelentíssimo Prefeito de Barreiras, Dr. Saulo Pedrosa, convida Vossa Senhoria
e familiares para comparecerem a Audiência Pública do nosso município, que
tem como objetivo: demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º
quadrimestre de 2008 da Prefeitura Municipal de Barreiras à toda população.
A solenidade será realizada no dia 29 de maio de 2008, às 19h30, no plenário da
Câmara Municipal de Barreiras.

CONVITE

Maria Anália, Saulo
Pedrosa, Inês Pitta de

Almeida, Leonina
Pamplona Pimentel e

Durval Nunes
receberam dos

correios, pastas com os
selos comemorativos


