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Senador Cristovam Buarque instala Comitê pela
Federalização da Educação Básica no Oeste da Bahia

O senador da República pelo Distrito Federal Cristovam Buarque 
(PDT), esteve nesta segunda-feira (08/06), na cidade de Barreiras no oeste 
da Bahia, a 900 Km da capital Salvador, com o objetivo de explanar sobre 
a sua Proposta de Emenda Constitucional – PEC 32/2013, que propõe a 
federalização da educação básica no Brasil.

O evento realizado nas dependências da Faculdade São Francisco de 
Barreiras – FASB, contou com a intervenção de diversas entidades da 
sociedade oestina em sua organização, entre elas a Câmara Municipal de 
Barreiras, OAB Subseção Barreiras, Assembleia Legislativa da Bahia, 
UMOB, Prefeituras de Angical, Baianópolis, Barreiras, Cotegipe, 
Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São 
Desidério, FASB, UFOB, Campus IX-UNEB, UNOPAR, SINPROFE, 
APLB/Regional, Loja Maçônica Fraternidade Barreirense, Damásio 
Educacional, SINDSEMB, Pastoral da Educação da Diocese de Barreiras, 
AIBA, Faculdade UNIDOM, IFBA, Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio 
Grande, SESC, ROTARY CLUB Barreiras Rio de Ondas, Núcleo 
Regional de Educação - NRE 11, CDL, Rádios Barreiras, Vale e Nova FM.

Antes de proferir memorável palestra para aproximadamente 1.700 pessoas no ginásio da FASB, o 
‘peregrino da educação no Brasil’, visitou o Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado 
da Bahia - UNEB, onde foi recepcionado pela diretora Drª. Marilde Queiroz Guedes, professores, alunos e 
servidores. Em seguida concedeu entrevista coletiva na Câmara Municipal de Barreiras, na oportunidade o 
Senador Cristovam Buarque conversou com os jornalistas sobre sua odisseia pela federalização da educação 
básica no Brasil, que segundo ele só está começando.

Convicto da possibilidade de materializar essa proposta, Cristovam Buarque afirmou ser inemaginável 
pensar em libertação dos escravos no auge da escravidão negra no Brasil, mas que isso hoje é uma realidade, 
“proporcionar escola pública de qualidade para todas as crianças brasileiras, é perfeitamente possível, só 
depende de nós” afirmou.

O Senador ainda visitou o Campus Reitor Edgar Santos da UFOB, onde foi recepcionado por 
professores, servidores e pelo vice-reitor Dr. Jaques Antônio de Miranda, se deslocando em seguida para a 
Fasb, onde foi ovacionado por quase duas mil pessoas com calorosa salva de palmas.

Em seu principal compromisso na cidade, diante de uma platéia absolutamente atenta, formada em sua 
maioria por trabalhadores da educação, o Senador Cristovam Buarque transmitiu a todos seu desejo de 
proporcionar a todas as crianças brasileiras educação de qualidade, e que isso só será possível se forem criadas 
as condições materiais de financiamento, e que somente a federalização poderá comprometer o governo com 
esta causa. Ao final da sua fala o Senador na condição de patrono, formalizou a instalação do Comitê Regional 
do Oeste da Bahia pela Federalização da Educação Básica no Brasil, que em seu primeiro momento será 
conduzido pela Diretoria Executiva composta por Câmara Municipal de Barreiras, Coordenadora; União dos 
Municípios do Oeste da Bahia - UMOB, Vice-Coordenadora: Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 
Primeira Secretária; Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, Segunda Secretária; Sindicato dos 
Servidores Municipais de Barreiras, Primeira Tesoureira e APLB Regional, Segunda Tesoureira.

Ao término do evento, o Senador Cristovam Buarque foi homenageado com a Medalha da luta pela 
federalização, instituída pelo Comitê.
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Na sessão da quarta-feira (17/06), a Caixa Econômica 
Federal ocupou a Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, 
através de seu Superintendente em Barreiras, Senhor Walter 
Luiz Siqueira e do Gerente da GIGOV o Senhor Sílvio José 
Conceição, quando os mesmos proporcionaram importantes 
esclarecimentos sobre todo o aporte de relevantes recursos 
injetados pela Caixa Econômica Federal em Barreiras e na 
região oeste.

O superintendente detalhou os recursos disponibilizados 
e aplicados em Barreiras no ano de 2014, sendo: R$ 
138.517.000,00 em Benefícios ao Trabalhador; R$ 
28.963.000,00 em Benefícios Sociais; R$ 162.414.000,00 
em Crédito Comercial e R$ 210.414.000,00 em Habitação, 
perfazendo um total de R$ 540.721.000,00.

Um dos programas de maior visibilidade e alcance social 
intermediado pela Caixa, o Minha Casa Minha Vida, 
(MCMV - FAR), segundo Walter Siqueira, tem em 
andamento em Barreiras, a construção de 2.972 unidades habitacionais, tendo já entregue 742, com investimentos de R$ 209.020.313,94. 
O programa mantém no Oeste em andamento a construção de 1.776 unidades, tendo entregue 2.530, com investimentos de R$ 
460.225.493,66. No total o programa entregará 8.020 unidades habitacionais em todo o Oeste. 

Walter Siqueira ainda detalhou a quantidade de Operações Ativas por Fonte de Recursos e por Órgão Gestor, no Oeste e em Barreiras o 
que chamou a atenção pela quantidade significativa de operações no Oeste e o baixo índice das operações capitaneadas pelo município de 
Barreiras a exemplo do Ministério do Turismo com 30 Operações Ativas no Oeste da Bahia perfazendo investimentos na ordem de R$ 
14.287.028,37 e nenhuma em Barreiras.

Após os convidados serem sabatinados pelos vereadores e vereadoras, o presidente agradeceu aos representantes da Caixa pelos 
oportunos esclarecimentos, pontuando que o que mais interessa a Câmara é exatamente conhecer a disponibilidade e funcionamento das 
concessões de recursos federais. Ressaltando que os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida tem transformado a oferta de 
trabalho e renda no município com significativo impacto do ponto de vista social.

Ao finalizar os trabalhos foi ressaltada a necessidade das Comissões Permanentes da Câmara em realizarem audiências públicas para 
tratarem dos mais diversos temas que afligem a população barreirense, especialmente quanto às áreas de saúde, educação e infraestrutura. 

Superintendente da Caixa Econômica Federal
ocupa Tribuna Popular da Câmara de Barreiras

Na sessão da terça-feira (16/06), a Câmara Municipal de 
Barreiras que também é integrante enquanto signatária da 
Comissão Voluntária pela Segurança e Paz em Barreiras, 
participou da VI Caminhada pela Paz.

Em mais um esforço da sociedade civil organizada em 
Barreiras, objetivando chamar a atenção especialmente do 
governo do estado para que promova os necessários 
investimentos para frear a violência e a insegurança pública 
que tem tirado a tranquilidade das famílias e de toda a 
população de Barreiras e da região Oeste.

Neste sentido os vereadores e vereadoras de Barreiras 
que em sua maioria participaram da caminhada, 
homenagearam os organizadores e os milhares de 
barreirenses que caminharam pela Paz neste marcante 16 de junho.    
Atendo aos reclames da população, foi destaque na sessão a importância da realização de novas reuniões com a Comissão 
de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trânsito e Obras para tratar da questão do 
endereçamento postal da cidade, objeto de diversas queixas na Ouvidoria da Câmara Municipal.

Câmara destaca importância da VI Caminhada pela Paz
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Na sessão da quarta-feira (10/06), a Câmara Municipal de Barreiras, 
recepcionou em sua Tribuna Popular a Universidade Federal do Oeste da 
Bahia - UFOB, representando a instituição Profª Drª. Anatália Dejane 
Silva de Oliveira, Pró-Reitora de Graduação e Ações Afirmativas da 
UFOB, pautou as ações da universidade sob o prisma do contexto 
educacional, social e econômico.

Pelo tempo regimental, a Profª. Drª Anatália explanou sobre a 
UFOB, sua estrutura multicampi, seus números envolvendo servidores, 
estudantes e cursos de graduação e pós-graduação. A Pró-Reitora ainda 
falou das formas de ingresso à universidade, origem de seus acadêmicos, 
assistência aos estudantes, programas institucionais e extensão.

Drª Anatália também compartilhou com os vereadores a 
preocupação da UFOB com a qualidade da educação básica em Barreiras 
e nas cidades da região, dizendo ser este um desafio para o ensino 
superior na região, pois é da base que vem os acadêmicos.

Universidade Federal do Oeste da Bahia ocupa
Tribuna Popular da Câmara de Barreiras

Na sessão da terça-feira (09/06), com a presença nas galerias 
de grande número de moradores do Loteamento São Paulo, a 
Câmara debateu e aprovou por unanimidade a autorização para 
captação de recursos por parte da prefeitura junto ao 
DESENBAHIA, para investimentos na infraestrutura do 
município, com obras de micro e macro drenagem além de 
pavimentação asfáltica.

Homenageado por todos os vereadores pelo empenho na 
instalação do Comitê Regional do Oeste da Bahia pela 
Federalização da Educação Básica no Brasil, que recepcionou em 
visita histórica em Barreiras o senador da República pelo Distrito 
Federal Cristovam Buarque, o Presidente Tito, agradeceu a 
colaboração de todos que direta e indiretamente colaboraram na 
mobilização, divulgação e instalação do Comitê Regional do Oeste 
da Bahia pela Federalização da Educação Básica no Brasil, 
registrando que a aprovação da federalização da educação básica no 
Congresso se dará pela influência da população brasileira, “o 
Congresso em suas decisões ouve a base, o povo e nós somos a base, 
Barreiras e o oeste da Bahia estão de parabéns e dá o exemplo”. 
Concluiu o presidente dizendo-se feliz pela iniciativa e pelo apoio 
de todos. 

A conclusão dos trabalhos se deu com a votação dos os projetos 
de lei 025/2015, 007/2015 e 097/2013, todos em segundo turno. 

Câmara de Barreiras autoriza o município a contratar
financiamento para obras de infraestrutura
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Na sessão da quarta-feira (20/05), 
a Tribuna Popular da Câmara de 
Barreiras foi marcada de modo 
especial pela presença da professora e 
historiadora Ignez Pitta, juntamente 
com o médico e escritor Dr. Luiz 
Pamplona e a senhora Pedrita Galvão, 
filha de D. Prisilina Carvalho (in 
memorian).

A professora e historiadora Ignez Pitta proferiu uma verdadeira aula 
magna sobre a história de Barreiras, para uma grandiosa plateia de estudantes, 
professores e demais populares presentes nas galerias do Poder Legislativo.

A Câmara ainda prestou condolências pelo falecimento do médico Dr. 
Amaral, com um minuto de silêncio. José Batista do Amaral era natural do 
povoado de Ponte Nova, zona rural de Viçosa/MG, radicou-se em Barreiras no 
Oeste da Bahia, no ano de 1973, um ano após receber a graduação na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia e exerceu o sacerdócio da 
medicina em Barreiras principalmente no Hospital Eurico Dutra.

Ao final dos trabalhos ficou estabelecido que o Poder Legislativo irá honrar 
Dr. Amaral homenageando-o com a denominação de algum equipamento 
público a altura da folha de serviços prestados por ele a população de Barreiras.

História de Barreiras marca
Tribuna Popular Especial

Na sessão da terça-feira (19/05), a presidente da OAB Subseção de Barreiras, 
Drª Cristiana Matos Américo, ocupou excepcionalmente a Tribuna Popular da 
Câmara de Barreiras para anunciar a realização do Segundo Manifesto Contra a 
Morosidade do Poder Judiciário com o lema, A justiça do Oeste ainda pede socorro, 
a realizar-se no dia 21 de maio as 19h30 no Plenário da Câmara Municipal de 
Barreiras.

Destacando o comprometimento e parceria do Legislativo Municipal na luta 
contra a morosidade do Poder Judiciário, a presidente da Ordem pautou com muita 
clareza as razões que levam os advogados e a sociedade oestina a se mobilizarem 
pela segunda vez contra a morosidade do Poder Judiciário e convidou toda a 
sociedade a se integrar nessa luta que tem por objetivo final exigir uma melhor 
prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário.

A incapacidade do Estado pela falência do Judiciário de dizer o direito e 
promover a justiça, avaliza a impunidade, expondo a sociedade a uma absoluta 
insegurança pública, afirmou Drª Cristiana Matos.

Em seguida o presidente da Câmara Municipal de Barreiras, vereador Tito, 
externou o absoluto empenho e comprometimento do Poder Legislativo com a 
nobre causa encabeçada pela OAB Subseção Barreiras.

Presidente da OAB subseção Barreiras
ocupa Tribuna da Câmara

OUVIDORIA
0800 075 8101



Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013

Diário Oficial
Câmara Municipal de Barreiras

5

Na sessão da quarta-feira (13/05), a 
Câmara de Barreiras recepcionou na 
Tribuna Popular o coordenador geral do 
Sindicato dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Combate a Endemias do Oeste 
da Bahia - SIND-ACS / Oeste, o Senhor 
Gilvan Ferreira dos Santos.

O coordenador geral do SIND-
ACS/Oeste, pautou na Tribuna do 
Legislativo, as ações e os desafios 
vivenciados pelos agentes Comunitários 
de Saúde, relatando que uma das 
principais dificuldades enfrentadas é a 
falta de oferta de cursos de capacitação 
para os agentes e o não desconto da 
contribuição sindical dos seus sindicalizados pela prefeitura de Barreiras, o que 
tem dificultado as ações do Sindicato. Por outro lado, continuam mantendo bom 
diálogo com a administração sempre visando fortalecer o importante trabalho da 
classe.

A Câmara destacou a importância do trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Combate a Endemias, por prestar um serviço de grande relevância na 
saúde preventiva da população.

Os trabalhos foram concluídos com a votação e aprovação de indicações e 
dos Projetos de Lei 020/2014, 023/2014, 001/2015 e 004/2015 de autoria do 
Executivo Municipal, em primeiro turno de votação.

Sindicato dos Agentes Comunitários
de Saúde ocupa Tribuna Popular

Na sessão da terça-feira (12/05), 
com ampla produção legislativa, a 
Câmara de Barreiras comemorou a 
decisão decorrente do Ato autorizativo da 
ANATEL nº 2.019, de 24 de março de 
2015, publicado no Diário Oficial da 
União, de 25 de março de 2015, que 
define e autoriza o funcionamento de 
Canal de TV Digital no Município de 
Barreiras (BA), conforme Processo nº 
53000.005398/2013.

A TV Câmara de Barreiras que 
integrará a Rede Legislativa de TV 
Digital é o grande presente do Poder 
Legislativo para a Capital do Oeste Baiano, que completa 124 anos no dia 26 de maio e 
foi fruto de um trabalho obstinado da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores desde 
janeiro de 2013, até o momento atual, o que ficou evidenciado na fala de todos os 
vereadores que se congratularam com o Presidente Tito, que concebeu a ideia e tem 
trabalhando continuamente pela sua efetivação.

O descaso da Embasa na relação com a cidade e os consumidores dos serviços de 
água e esgoto no município também foi alvo do pronunciamento dos vereadores.

Os vereadores criticaram o fato da Embasa não resolver os problemas da 
população e ainda buscar desqualificar o trabalho dos vereadores de Barreiras, ao 
publicar nota na imprensa. Os vereadores esperavam que a nota da Embasa apontasse 
para a solução do problema envolvendo o serviço mal prestado no esgotamento 
sanitário e não farpas e provocações.

Legislativo comemora publicação
de ato autorizativo da TV Câmara

Carnavalesco Fulton Ubirajara na Tribuna Popular da Câmara
Na sessão da quarta-feira (06/05), a Câmara de Barreiras recebeu em sua Tribuna Popular o carnavalesco e fundador 

do irreverente bloco das Nigrinhas, Fulton Ubirajara Arruda, que atualmente é vice-presidente do bloco, morando em 
Barreiras há 40 anos, Fulton que tem cidadania barreirense outorgada pelo Poder Legislativo, discorreu sobre a história 
do Bloco das Nigrinhas e da importância da preservação dos blocos tradicionais que tem intrínseca ligação com a cultura 
da cidade. 

Emocionado, o entusiasta da festa momesca agradeceu a deferência e reconhecimento da Câmara de Vereadores que 
segundo ele tem estado comprometida e sensível às questões socioculturais da cidade. 

No Grande Expediente, os vereadores promoveram duras críticas à concessionária dos serviços de abastecimento de 
água e esgoto Embasa, uma vez que a empresa implantou um novo sistema de entrega das contas de água, com impressão 
de má qualidade que não possibilita leitura ótica adequada das contas causando transtornos para os consumidores, além 
disso a concessionária já está efetuando as cobranças por serviço de esgoto não oferecido em muitas localidades.

Os vereadores ainda denunciaram o abandono da periferia da cidade pela prefeitura, afirmando que o Projeto de Lei 
020/2014 não pode ser votado sem os esclarecimentos e as emendas necessárias, para ser justo com a população. 

E destacaram a dedicação a cultura barreirense promovida pelo carnavalesco Fulton Ubirajara, registrando ainda a 
homenagem que será prestada na Câmara Municipal na sexta-feira (08/05), ao ex-combatente barreirense integrante da 
FEB - Força Expedicionária Brasileira, Sr. Eurypedes Lacerda Pamplona que participou da II Guerra Mundial, 
homenageado pelo livro: Tiro, guerra e mito: A história de um barreirense na segunda Guerra Mundial, do também 
militar do Exército Brasileiro, 1º Ten. João Paulo Pinheiro. 

Os trabalhos da sessão foram finalizados pelo presidente em exercício Digão Sá (PP), com a aprovação de Moções e 
Indicações na Ordem do Dia. 
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RELAÇÃO DE INDICAÇÕES APROVADAS EM 2015
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LEI NÚMERO



Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013

Diário Oficial
Câmara Municipal de Barreiras

16

TransmissãoTransmissão
das sessõesdas sessões

ao vivoao vivo

Transmissão
das sessões

ao vivo

0800 075 81010800 075 81010800 075 8101

TribunaTribunaTribuna
PopularPopularPopular
Quartas-FeirasQuartas-FeirasQuartas-Feiras

Participação diretaParticipação direta
da populaçãoda população

Participação direta
da população

OuvidoriaOuvidoriaOuvidoria

Sua opinião éSua opinião é
muito importantemuito importante

Sua opinião é
muito importante

Rádio Vale, Rádio BarreirasRádio Vale, Rádio Barreiras
e Rádio Nova FMe Rádio Nova FM

Rádio Vale, Rádio Barreiras
e Rádio Nova FM

TV Câmara
Canal 40 

Qualidade Digital

de Barreiras

DiárioDiário
OficialOficial

ImpressoImpresso

Diário
Oficial

Impresso
Notícia emNotícia em

Primeira mãoPrimeira mão
Notícia em

Primeira mão

Portal naPortal na
InternetInternet

Portal na
Internet

www.camaradebarreiras.ba.gov.br

Clique e conheçaClique e conheçaClique e conheça

A Câmara MunicipalA Câmara Municipal
de Barreiras querde Barreiras quer

a sua participaçãoa sua participação

A Câmara Municipal
de Barreiras quer

a sua participação


