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1ª EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL IMPRESSO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 



Durante a tarde do dia 1º 
de janeiro foram empossa-
dos na Câmara Municipal 
os representantes do Exe-
cutivo e Legislativo barrei-
renses para os próximos 4 
anos. O prefeito Antonio 
Henrique Moreira e o vice 
Carlos Augusto Barbosa, 
além dos 19 vereadores, 
sendo 5 reeleitos, presta-
ram o juramento e assina-
ram o termo de posse.

Também ficou definida a 
mesa diretora da Câmara 
pelos próximos dois anos. 
Por 11 votos a favor contra 
8 abstenções venceu a cha 
pa composta pelo vereador 
Carlos Tito na presidência, 
vereador Eurico Queiroz 
na vice-presidência, Karlú-
cia Macedo na 1ª secretaria 
e Vivi Barbosa na 2ª.

O novo presidente da Câ-
mara afirmou que pretende 

Aguinaldo Pereira Junior
(PT do B) - 1º mandato

Alcione Rodrigues de Macedo
(PHS) – 1º mandato

Antonio Carlos de Almeida 
Matos (PSD) – 4º mandato

Antonio Eugenio Barbosa
(PC do B) – 1º mandato

Ben-Hir Aires de Santana
(PSL) – 2º mandato

Carlos Tito Marques Cordeiro
(PDT) – 4º mandato

Célio Seikiti Akama
(PSD) – 1º mandato

Eurico Queiroz Filho
(PPS) – 2º mandato

Gilson Rodrigues de Souza
(PMDB) – 1º mandato

Hipólito dos Passos de Deus
(PTC) – 1º mandato

virar a página na forma de 
condução do Legislativo. 
“Até hoje a Câmara tem 
sido vista como extensão 
do Executivo e nós iremos 
trabalhar para mudar essa 
imagem, sempre respeitan-
do as constituições fede-
ral, estadual, o regimento 
interno e a lei orgânica do 
município”, afirmou verea-
dor Tito.

“Nossa pretensão é legislar 
contando com a participa-
ção popular. Dou minha 
palavra de confiança que 
tudo aqui será votado às 
claras, nada será feito na 
calada da noite”, garantiu 
vereador Eurico Queiroz.

Segue os nomes dos edis 
para a legislatura de 2013-
2016 e quantidade de man-
datos.

Izabel Rosa de Oliveira dos 
Santos (PSC) – 5º mandato

Karlúcia Crisostomo Macedo 
Antonio (PMDB) – 1º mandato

Lúcio Carlos de Souza Ferreira
(PMDB) – 1º mandato

Maria das Graças Melo do Espí-
rito Santo (PSL) – 1º mandato

Marileide Carvalho de Souza 
Pinto (PSL) – 1º mandato

Núbia Ferreira Souza de Araujo
(PP) – 4º mandato

Otoniel Nascimento Teixeira
(PC do B) – 1º mandato

Rodrigo Gonçalves de Castro 
e Sá

(PP) – 1º mandato

Rudival Sampaio Mendes
(PT do B) – 1º mandato
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Vereadores, Prefeito e Vice tomam posse na Câmara

Presidente :
Carlos Tito Marques 

Cordeiro

Vice Presidente :
Eurico Queiroz Filho

1ª Secretária :
Karlúcia Crisostomo 

Macedo Antonio

2º Secretário :
Antonio Eugenio 

Barbosa

Vereadores

Aguinaldo Pereira Junior
Alcione Rodrigues de Macedo
Antonio Carlos de A. Matos

Ben-Hir Aires de Santana
Célio Seikiti Akama

Gilson Rodrigues de Souza
Hipólito dos Passos de Deus
Izabel Rosa de O. dos Santos

Lúcio Carlos de Souza Ferreira
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Marileide Carvalho de S. Pinto
Núbia Ferreira Souza de Araujo

Otoniel Nascimento Teixeira
Rodrigo Gonçalves de Castro e Sá

Rudival Sampaio Mendes
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ção emergencial por falta recursos 
materiais nos diversos setores da 
administração pública, estado fí-
sico de abandono de bens móveis 
e imóveis, sumiço de arquivos do-
cumentais, extinção de contratos 
de prestação de serviços, dentre 
outras situações. 

Com a medida, a administração 
pública fica autorizada a celebrar 
acordos, convênios e contratos 
por dispensa de licitação.

nos postos de saúde da própria 
comunidade, o que impede um 
ritmo mais satisfatório para o 
HO”, contou.

“Fizemos um levantamento acer-
ca das dificuldades enfrentadas 
com a posterior preparação de um 
relatório a ser encaminhado ao 
Executivo Municipal e Estadual, 
com pedido de providências ime-
diatas”, afirmou o presidente Tito.

 constatados problemas quanto à
falta de equipamentos e ventila-
ção, bem como aparelhos inuti-
lizados por falta de manutenção 
ou espaço físico para abrigá-los. 
Também vazamentos, infiltrações 
e inadequações arquitetônicas 
como acessos estreitos constituem 
obstáculo a um melhor funciona-
mento.

No Hospital do Oeste, os verea-
dores discutiram com a diretoria 
medidas que pudessem viabilizar 
um atendimento mais eficiente.

Durante a tarde de terça-feira 
(08/01), os vereadores visitaram 
duas unidades de saúde de Bar-
reiras e fizeram questionamen-
tos acerca do funcionamento de 
ambas.

A sugestão partiu da vereadora, 
Drª Graça Melo e foi coordenada 
pelo presidente Tito.

Na Maternidade Municipal foram

O presidente da Câmara, vereador 
Tito, juntamente com a primeira-
-secretária, Karlúcia Macedo e o 
vereador Alcione Rodrigues vi-
sitaram a procuradoria do Exe-
cutivo para se inteirar a respeito 
do decreto 001/13, que determina 
situação de emergência no muni-
cípio de Barreiras.
O decreto, assinado pelo prefeito 
Antonio Henrique em 1º de janei-
ro, considera caracterizada situa-

Segundo a direção do Hospital, o 
setor de obstetrícia passa por uma 
espécie de “estrangulamento” em 
decorrência da altíssima deman-
da.

Um dos entraves relatados pelo 
diretor Marcos Paulo Barbosa no 
sistema como um todo é a falta 
de um atendimento adequado na 
saúde básica. “O Hospital do Oes-
te foi pensado para atender a toda 
região, mas recebemos casos sim-
ples, que podem ser solucionados

Os representantes do Legislativo 
foram recebidos pelos procurado-
res do Executivo, Rosana Briglia e 
pelo chefe de gabinete do prefeito,
Dourivaldo de Aquino.

“Fomos buscar mais detalhes 
acerca das reais motivações para 
edição do decreto, atitude que 
corrobora com nosso dever fisca-
lizador. Poderemos instalar uma 
comissão temporária para exami-
nar o assunto”, afirmou o presi-
dente Tito.

Presidente Tito visita procuradoria do município

Vereadores fazem visita 
a unidades de saúde
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Vereadores ouvem reivindicações de mototaxistas
A classe de mototaxistas de Bar-
reiras foi recebida nesta segunda-
-feira (14/01) pelo presidente da 
Câmara, vereador Tito; pela 1ª se-
cretária, vereadora Karlúcia Mace-
do e pelo vereador Alcione Rodri-
gues, intermediador da reunião.

O presidente da Associação de 
Proprietários de Mototaxi, Jose-
nildo Dantas, expôs aos edis as di-
ficuldades diárias para realização 
do trabalho. Segundo ele, tem fal-
tado, por parte da administração 
pública, fiscalização para coibir 
irregularidades como a atuação de
mototaxistas clandestinos e sem 
devida uniformização bem como 
o descumprimento de leis de trân-
sito. Consequentemente, os pro-
fissionais sentem-se desmotivados 
a obedecer a regulamentações, 
como explica Josenildo.

sentes foi a instalação das cen-
trais prestadoras de serviço, que 
são espaços físicos devidamente 
estruturados para acomodação, 
centralização e organização dos 
mototaxistas.

Professores são recebidos pelos vereadores
Na manhã de terça-feira (22/01), o 
presidente Tito e alguns vereadores 
receberam na sala de reuniões da 
Câmara representantes da APLB e 
do Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Barreiras –Sindsemb.
Segundo os servidores da saúde, 
educação e da guarda municipal, o 
prazo de pagamento não foi cum-
prido no mês de dezembro e os 
salários seguem atrasados. Os pro-
fessores solicitaram também escla-
recimentos quanto aos Projetos de 
Lei 030/12, que reformula o Plano 
de Carreira do magistério do mu-
nicípio; e 032/12, que reformula o 
Estatuto da classe.

O presidente Tito destacou a ne-
cessidade de adequação ao Conse 
lho Nacional de Trânsito – CON-
TRAN e à lei municipal 889/2010, 
que atualiza as disposições refe 
rentes ao sistema de transporte de 
passageiros e prestação de servi-
ços através de motocicletas.

“O município tem 250 motota-
xistas registrados e é preciso que 
se cobre o cumprimento da legis-
lação por parte dos profissionais, 
tanto quanto pelo poder público. 
Um serviço de qualidade é vanta-
gem para o trabalhador e garante 
a segurança do usuário”, afirmou o 
presidente, que foi autor do proje-
to de lei 007/2005, que instituiria 
o sistema de transporte na cidade.

Uma das reivindicações consen-
suais entre os profissionais pre-

O vereador Alcione, que já pre-
sidiu a Associação entre os anos 
de 2004 e 2006, garantiu apoio à 
classe na luta por melhorias das 
condições trabalhistas.
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Vereadores prestigiam posse da OAB
Na noite de quarta-feira, (23/01), 
os vereadores participaram da ce-
rimônia de posse da nova diretoria 
da OAB Subseção Barreiras. 
A advogada Cristiana Matos 
Américo é a nova presidente para 
o triênio 2013-2015, substituin-
do o advogado Cássio Machado. 
Autoridades políticas, militares e 
eclesiásticas estiveram presentes 
à posse, bem como o presidente 
da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz. 
“Desejo muito equilíbrio ao traba-
lho de condução da Drª Cristiana 
Américo e que a Ordem não sirva 
tão somente a interesses institu-
cionais, mas, sobretudo, à defe-
sa da sociedade, à fiscalização do 
cumprimento das leis em todos os 
âmbitos municipais e ao combate 
à corrupção”, afirmou o presidente 
Tito.

Tito se reúne com presidente da OAB
O presidente da Câmara Municipal  
de Barreiras, vereador Tito, se reu-
niu com a presidente da OAB sub-
sessão Barreiras, Cristiana Matos 
Américo.

Na reunião, os dois falaram em unir 
esforços pela instalação urgente do 
Procon e da Defensoria Pública no 
Município, em favor da sociedade 
barreirense.
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Tito firma parceria para criar TV Câmara em Barreiras
O presidente da Câmara, vereador Tito, participou 
durante a última quarta-feira (30/01) de audiência 
em Brasília, na presidência da Câmara dos Depu-
tados, sendo acompanhado por alguns vereado-
res. O grupo foi recebido pelo chefe de gabinete, 
Rubens Foizer e pela gerente do Comitê Gestor de 
TV Digital da Câmara Federal, Evelin Maciel. O 
intuito foi iniciar o processo documental e de estu-
dos técnicos para instalação da Rede Legislativa de 
Rádio e TV Digital em sinal aberto para Barreiras.

Ficou acordado que até o mês de abril vai ocor-
rer a liberação de canal pelo Ministério das 
Comunicações. Além de TV e Rádio Câma-
ra Municipal de Barreiras, vai haver retrans-
missão da TV Assembleia Legislativa da Bahia, 
TV Câmara Federal e TV Senado. Vão ser 4ca-
nais distintos de televisão legislativa e 1 trans- 

missora de rádio à disposição da sociedade.

Segundo o presidente Tito, vai ser empregado 
todo investimento necessário à consolidação 
do serviço, cujo objetivo é democratizar o aces-
so da população ao trabalho legislativo, atra-
vés de programação local produzida e exibida 
pela própria Câmara Municipal. “Essa impor-
tante conquista será um marco na história da 
nossa cidade e implicará no fortalecimento de-
finitivo do Poder Legislativo. Em conjunto com 
outras ações, nossa busca primeira é aumen-
tar cada vez mais a voz do cidadão barreirense”.

Em breve, o tema será pauta de audiência pública 
no plenário para que toda a sociedade civil orga-
nizada possa participar da construção do projeto.


