Ano I - nº 003 -25/02/2013 - Barreiras Bahia - Brasil

www.camaradebarreiras.ba.gov.br

Iluminação Pública é tema de debate em sessão

Os pronunciamentos da sessão da última terça-feira (19/02) foram
iniciados pelo vereador Otoniel Teixeira, que levantou a questão
da iluminação pública na zona rural do município. Segundo o
edil, um grande número de moradores está pagando o percentual
de 18% equivalente à taxa de iluminação pública, entretanto, não
tem recebido o serviço. “Em localidades como Mata da Cachoeira,
Rio Branco e Chico Preto não há braço de luz na porta do cidadão,

que paga caro pela iluminação, mas precisa da intervenção do vereador para tentar adquirir seu direito”. Muitos dos pronunciamentos que se seguiram foram em apoio ao vereador, que enviou
ofício à Coelba e à prefeitura solicitando esclarecimentos a respeito de valores arrecadados com a CIP – Contribuição de Iluminação Pública. O presidente da Câmara, vereador Tito aproveitou para relembrar a possibilidade de participação da sociedade.
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Confira o que foi aprovado na sessão do dia 19/02
Indicações
Presidente :
Carlos Tito Marques
Cordeiro

Implantação de biblioteca comunitária no bairro
Barreirinhas; Construção
de praça com área de lazer e quadra poliesportiva
no bairro Barreiras Sul;
Construção de biblioteca comunitária no bairro
Morada da Lua.

Instalação de posto policial ou da guarda municipal no Centro de Abastecimento (feira livre)
durante horário de funcionamento.

Vice Presidente :
Eurico Queiroz Filho
1ª Secretária :
Karlúcia Crisostomo
Macedo Antonio
2º Secretário :
Antonio Eugenio
Barbosa
Vereadores

Vivi Barbosa
Karlúcia Macêdo
Foram aprovadas moções
de pesar pelo falecimento
de Aline Araujo Vital e Paulo Antonio Teixeira de Freitas, a pedido da vereadora.

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

Posto de saúde na Vila dos
Soldados; Sinalização de
trânsito na BR 135 entre
a Vila dos Funcionários e
a Vila dos Soldados instalação de reduto de velocidade e faixa de pedestre;
Sinalização de transito da
Rua Otacílio Monteiro
da França, no bairro Vila
Amorim, instalação de reduto de velocidade e faixa
de pedestre; Revitalização
da praça do bairro Vila dos
Funcionários; Faixa de pedestre em frente ás Escolas
São Francisco e Orlando de
Carvalho, no bairro Vila
Amorim;
Revitalização
da quadra poliesportiva
da Vila dos Funcionários.

Karlúcia Macêdo

Núbia
Operação tapa-buracos
na rua São Luiz, bairro Sandra Regina; Recuperação da rua José
Paraibano, bairro Sandra Regina; Reforma e
construção de mais três
salas de aula na Escola
Salustiano Ayres no povoado Angélica Ayres

Criação de linha de ônibus circular para atendimento à localidade do
Cantinho Sr. dos Aflitos
e Barroca (até a sede do
município); Recuperação de pontes, patrolhamento, cascalhamento da
Estrada do Rio Branco
ligando Barreiras à Mata
da Cachoeira; Construção de Praça com quadra
poliesportiva no bairro
Vila Rica; Construção de
creche no bairro São Sebastião; Criação de estacionamento para motocicletas nas ruas do Centro.

Maria das Graças M. do E. Santo
Marileide Carvalho de S. Pinto
Núbia Ferreira Souza de Araujo
Otoniel Nascimento Teixeira
Rodrigo Gonçalves de Castro e Sá
Rudival Sampaio Mendes

Aguinaldo Júnior
Moções de congratulações ao 10º BPM e aos
22 anos da TV Oeste.

Ben-Hir

Célio Akama

Marileide
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Limpeza, capina, pintura interna
e externa do cemitério São João
Batista e restauração do Cruzeiro,
Centro; Limpeza, capina, pintura
interna e externa do cemitério Jardim da Saudade, bairro Vila Nova;
Reparo elétrico nos postes de
iluminação dos canteiros da Av.
ACM, rua Capitão Manoel Miranda, rua Floriano Peixoto, bem
como reposição de lâmpadas.

Construção de uma creche no
bairro São Pedro; Colocação de
faixa de pedestres na Av. Eduardo Catalão, bairro São Pedro (ao
fundo da Escola Tarcilo Vieira de
Melo); Construção de uma praça
em frente à Igreja São Pedro, bairro São Pedro.

Aguinaldo Júnior
Assistência odontológica noturna
no Posto de Saúde 24 Horas e no
Centro de Saúde Leonídia Aires;
Implantação do CEO – Centro de Especialidade Odontológica nos bairros Santa Luzia, Vila Amorim e Centro;
Implantação de Internet na
zona rural do município.

Direc 25 ocupa tribuna popular
Rui Mendes
Beza
Revestimento primário, meio-fio, sarjetas e drenagem da rua
Buenos Aires, bairro Vila Rica
-Revestimento primário, meio-fio,
sarjetas, drenagem e cobertura do
canal na rua das Orquídeas, bairro
Morada Nova; Reforma e ampliação da Praça Agripino Evangelista Alcântara, bairro Vila Brasil.

Recuperação de pavimentação
asfáltica nas ruas Floriano Peixoto e Barão de Cotegipe; Realização de coleta de lixo no
povoado Sítio do Livramento;
Colocação de meio-fio, sarjeta, calçamento na rua principal
do povoado Barrocão de Baixo.

Alcione

Gilson

Colocação de sarjeta e meio-fio
no povoado Riachinho; Construção de um posto de saúde na
localidade de Riachinho; Construção de uma quadra poliesportiva no povoado Riachinho.

Na sessão da noite desta quarta-feira (20/02), a Câmara recebeu
a gerente regional da Direc 25
Diretoria Regional de Educação
e Cultura, Srª Izolda Maia, que
fez na tribuna considerações sobre as escolas estaduais, calendário de matrículas e respondeu a
questionamentos dos vereadores.
Segundo Izolda Maia, há no município 12 unidades escolares
estaduais e previsão para a construção de mais duas. Para 2013,
foi disponibilizada verba federal
de R$ 130 mil para cada uma das
15 escolas englobadas pela Direc
25, exclusivamente para melhoria das estruturas. Desde 2008,
Barreiras é atendida pelo PETE –

Programa Estadual de Transporte Escolar, mas o serviço é exclusivo a alunos moradores da zona
rural; o valor do recurso para
este ano ainda não está definido,
segundo a gerente, pois depende
da quantidade de matrículas efetivadas. Foram apontadas como
metas prioritárias diminuição
da evasão escolar e elevação da
média do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que em 2011 ficou em 3,8.
Ainda sobre o tema, os vereadores Gilson Rodrigues e Karlúcia
Macêdo fizeram longo discurso
enumerando as observações que
têm feito durante visitas às unidades municipais de educação.
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Confira o que foi aprovado na sessão do dia 20/02
Operação
tapa-buracos
na
rua Antonio Coité Filho,
bairro
Jd.
Ouro
Branco
e na rua Costa Rica, bairro Vila Rica

Rui Mendes
-Poda das árvores na rua
principal do povoado Tatu
-Reposição
das
lâmpadas
do
povoado
Tatu;
Reforma do canteiro central na
rua principal do povoado Tatu.

Aguinaldo Júnior
Foi aprovada moção de congratulações aos 51 anos de
emancipação política do município de São Desidério, proposta pelo vereador Aguinaldo Jr.
Indicações
Reforma geral dos Postos de Saúde 24 Horas e Leonídia Aires;
Construção do sistema de abastecimento da água da comunidade Barrocão de Baixo.

Célio Akama
Implantação de um posto policial no bairro Santo Antonio.

Beza
Construção de posto policial no bairro Novo Horizonte
-Instalação de uma bomba para levar água potável ao povoado Mucambo;
Recuperação e asfaltamento das
ruas Casemiro de Abreu e Euclides da Cunha, bairro Santa Luzia.

Eurico Queiroz
Karlúcia Macêdo
Colocação dos braços de postes e lâmpadas da rua Glauber
Rocha, bairro Jd. Bandeirante;
Pavimentação da Travessa Padre Afonso, bairro Barreirinhas;
Transferência do CAPS para o
anexo do Hospital Eurico Dutra.

Cobertura do canal na rua Custódio Moreno, bairro JK; Recuperação da ponte do Val da Boa
Esperança sobre o Rio de Ondas.

Ben-Hir
Núbia
Cascalhamento da estrada que liga
a UFBA, passando pelas comunidades Angélica Ayres, Bacopari
e Saltos até a comunidade do Val
da Boa Esperança e adjacentes.

-Implantação de um semáforo
na rua José Bonifácio, cruzamento com a rua Coronel Magno
-Reforma da praça Valdomiro José
dos Santos, bairro Barreirinhas
-Construção
de
banheiros nas praças públicas e
na Av. Clériston Andrade.

Gilson
Digão Sá
Reforma
do
dio
Municipal

EstáGeraldão.

Construção de praça com quadra poliesportiva no bairro São Miguel; Construção
de uma creche de Educação
Infantil, bairro São Miguel.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

4

Vereadores iniciam visitas às escolas

Durante esta semana os
vereadores
realizaram
visitas às unidades municipais de educação,
atividade que resultará
na elaboração de documento enumerando problemas no setor para ser
encaminhado a autoridades educacionais e fiscalizadoras, com pedidos
de soluções. Sete escolas
foram observadas, abaixo
um resumo das carências:

Escola Municipal Tarcilo Vieira
de Melo: falta material pedagógico (houve aquisição de uma
parcela com restante da verba
de 2012); as obras da quadra poliesportiva foram suspensas; a
estrutura física com 21 anos de
construção nunca passou por
reformas; há vazamentos em algumas salas; há janelas com vidros quebrados expostos; os banheiros estão sem pia e sem ralo.
Escola Municipal Alberto Amorim: falta de transporte escolar;
há problemas na instalação elétrica; inadequações nos banheiros; móveis entulhados; falta de
portas em algumas salas, despensa sem condições de armazenar alimentos (necessidade de
dedetização), falta de ventilação.
CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança: na cozinha, a câmara fria e o exaustor não funcionam;
há problemas nas instalações hidráulica e elétrica; falta de limpeza na área externa; falta de capina;
banheiros impossibilitados de uso.

Escola Municipal Professora Cleonice Lopes: limpeza geral extremamente precária (sem funcionários para a função); sem
capina; lousas quebradas; janelas
com vidros quebrados expostos; vazamentos e infiltração.
Escola Municipal Octávio Mangabeira Filho: banheiros precisam
de revisão na parte hidráulica e
elétrica; necessidade de capina e
poda de árvores; não há banheiros
para os funcionários; auditório
desativado (foi transformado em
almoxarifado); infiltração no teto;
sala de informática há três anos
com somente mobília e sem computadores; necessidade de dedetização; falta de água quase diária.
Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda: o piso está danificado; a fossa está cedendo;
há somente um banheiro para
funcionários e dois para alunos;
não há espaço para realização do
Programa Mais Educação; cantina muito pequena e com grade de
proteção que deveria ser móvel.

Escola Municipal Santa Luzia: necessidade do serviço de capina;
revitalização da quadra de areia
e cobertura da quadra de cimento; salas de leitura e de informática pequenas para a demanda
(necessidade de revezamento);

somente banheiro feminino para
professores, o masculino é usado
como almoxarifado; alagamentos
constantes dos banheiros com vazamento para o corredor das salas; falta de estrutura para realização do programa Mais Educação.

TARCILO VIEIRA DE MELO

TARCILO VIEIRA DE MELO
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ALBERTO AMORIM

ALBERTO AMORIM

CAIC

CAIC

CLEONICE LOPES

CLEONICE LOPES

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

6

OCTÁVIO MANGABEIRA

OCTÁVIO MANGABEIRA

EUDILTON MIRANDA

EUDILTON MIRANDA

SANTA LUZIA

SANTA LUZIA
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Câmara marca presença em evento da Caixa

Os vereadores participaram na
manhã de terça-feira (19/02) do
seminário Habitação, realizado pela Caixa Econômica Federal cujo objetivo foi esclarecer à
população questões acerca dos
programas Minha Casa Minha
Vida e lançar o Programa de Habitação Rural na região oeste.
A superintendente nacional de
Habitação Rural da Caixa, Noemi Lemes e o superintendente regional, Walter Siqueira foram os responsáveis por expor o
tema. Prefeitos e vereadores da
região também participaram, a
exemplo do prefeito de Barreiras, Antonio Henrique Moreira.

com renda anual de até R$ 15 mil.
O presidente da Câmara, vereador Tito, sugeriu que o Legislativo
atue na propagação de informação, contribuindo para diminuir o
déficit habitacional na região. “O
mais importante nesse momento é
levar o Programa ao conhecimento da comunidade rural. Se existe
uma possibilidade verdadeira de
dar mais comodidade e melhor
condição de vida ao morador
das localidades mais afastadas,
não se pode permitir que a verba para tal finalidade fique ociosa por desinformação”, afirmou.

O Minha Casa Minha Vida Urbano contempla as famílias com renda familiar até R$ 1.600,00 com
produção de moradias dentro da
área urbana, enquanto o Minha
Casa Minha Vida Rural, através do
Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR) visa à construção,
conclusão ou reforma de unidades habitacionais para o trabalhador rural ou agricultor familiar,
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Licitações
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