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Vereadores cobram aplicação do CEP

Na sessão ordinária desta terça-feira (26/02), o vice-presidente, 
vereador Eurico, iniciou a série de pronunciamentos destacando 
o Projeto de Lei 003/2013, de sua autoria, que está em tramitação. 
O PL dispõe sobre a implantação do curso de primeiros socorros 
para os profissionais de rede municipal de ensino. “Creio na im-
portância do projeto para manutenção da segurança das crianças, 
pois nunca sabemos quando um acidente pode vir a acontecer”,
afirmou. O vereador Lúcio criticou o serviço de transporte públi-
co municipal “Há anos a mesma empresa domina o mercado, o 
atendimento é ruim, os ônibus são sucateados, a passagem é cara

e em breve deve ser colocado projeto para aumento desse valor. 
O lucro da empresa é grande e o retorno à população é nenhum”. 
O vereador Digão Sá também opinou sobre o tema: “Temos que 
exigir não só a melhora da qualidade dos ônibus, mas, sobretudo,
a melhora no preparo dos motoristas, que muitas vezes não têm 
senso de responsabilidade no trânsito”. O vereador Alcione levan-
tou a questão do Código de Endereçamento Postal de Barreiras. Se-
gundo o vereador, a junção da insuficiência de carteiros com a não 
colocação em prática da lei 977 de 2011, que trata da denomina-
ção das ruas, tem dificultado o recebimento de correspondências.



“Há bairros, como Santa 
Luzia, em que a prefei-
tura não colocou pla-
cas com numeração ou 
qualquer identificação.

Foi aprovado em 1ª votação 
o Projeto de Lei 004/2013, 
que altera o quadro Espe-
cial I e II do capítulo XII 
da remuneração dos cargos 
de provimento temporário 
da Lei 770/2007 (Plano de 
carreira, cargos e salários 
dos servidores da Câma-
ra). Foi aprovada moção de 
pesar, a pedido do verea-
dor Célio Akama, à família 
do Sr. João Dias da Silva.

INDICAÇÕES
Drª Graça: Recapeamento 
asfáltico da Av. José Boni-
fácio até o bairro Santa Lu-
zia; Digão Sá: Construção 
de casas populares em toda 
zona rural do município 
através do PNHR; Otoniel 
Teixeira:Construção de 
praça no bairro Bela Vista;
Alcione Rodrigues: Cons-
trução de creche no povo-
ado Baraúna; Célio Akama
Construção de praça com 
quadra poliesportiva e 
parque infantil nas con-
fluências das ruas Marcos
Freire, Carlos Brandão 
de Alcântara, Almiro Pe-
reira dos Santos e Pas-
tor Plácido da Rocha 
Pita, no bairro Aratu;
Aguinaldo Júnior: Im-
plantação de uma linha 
de ônibus da Comunida-
de São José do CTI, pas-
sando pela Comunidade
Serra Talhada, Mucambo, 

É impossível que os Cor-
reios cheguem às casas”. 
E foi seguido pelo vere-
ador Carlão: “É preciso 
esclarecer que esta Casa

Barreiras Sul, Boa Sorte, 
sentido Hospital do Oes-
te, Reforma da Escola Dr. 
Abílio Farias na comunida-
de Mucambo, Implantação 
do “Programa Nossa Sopa”
Vivi Barbosa: Abertura de 
poço artesiano no povoado 
Boa Sorte II, próximo à en-
trada do Cantinho Senhor 
dos Aflitos, Faixa de pe-
destres em frente às escolas 
São Francisco e Orlando 
de Carvalho, bairro Vila 
Amorim; Karlúcia Macêdo
Pavimentação da traves-
sa São Bernardo, bairro 
Barreirinhas, Construção 
de um Posto de Saúde da 
Família, bairro Vila Rica
Bem-Hir; Implantação de 
um semáforo no cruzamen-
to das ruas Santa Custódia, 
Elpídio Nunes da Mata e 
São Bernardo, próximo 
à Praça Sabino Dourado, 
bairro Barreirinhas, Refor-
ma de quadra poliesporti-
va, no povoado Boa Sorte
Implantação de uma
casa de apoio a ges-
tantes da zona rural
Beza: Construção de cre-
che no bairro Vila Bra-
sil, Colocação de faixa 
de pedestres na Av. José
Bonifácio, Reforma ge-
ral da quadra polies-
portiva do bairro Vila 
Brasil, contendo ilumi-
nação, cobertura, alam-
brado e piso; Marileide:

Reestruturação com pa-
vimentação asfáltica da 
rua Durval Regis, Restau-
ração e pintura interna 
e externa do Cemitério 
do Povoado Conquista, 
Construção de Posto de 
Saúde da Família no Po-
voado Conquista; Lúcio

Construção de portais de 
entrada e saída da cidade, 
Construção de coberturas 
nas paradas de ônibus, 
Limpeza, capina, revisão 
elétrica e hidráulica, de-
detização e manutenção 
dos bebedouros do Co-
légio Otávio Mangabeira

Na sessão ordinária des-
ta quarta-feira (27/02) o 
tema mais debatido foi 
a descoberta do Tálio no 
povoado Val da Boa Es-
perança, em Barreiras.

O professor Clayton Ja-
noni, da área de Geologia 
da Universidade Federal 
da Bahia, utilizou a tri
buna para diluir as dúvi

das quanto à ocorrência
do minério na região. O 
convite foi sugerido pelo 
vereador Rui Mendes.
Segundo o professor 
Clayton, o sudoeste do 
município é a região 
em que foi descober-
ta alta concentração de 
manganês, com asso
ciação de miné-
rios raros. Um de

fez a sua parte. Partici-
pamos de um processo 
complexo com o Execu-
tivo, Correios e Câmara 
de Dirigentes Lojistas

para organização e re-
organização dos en-
dereços e o projeto foi 
aprovado”, concluiu.
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Confira o que foi votado na sessão do dia 26/02

Descoberta de Tálio foi tema levado à tribuna



para o mercado tecnológico e que 
pode ser empregado, dentre ou-
tras, na indústria automobilística. 
A aparição do minério não é em 
todo o Val da Boa Esperança, mas 
em localidades isoladas; também 
não se trata de grandes jazidas, 
mas de pequenos volumes, que 
ainda assim são muito signifi-
cativos para a comercialização.
Ainda segundo o professor, téc 
nicas de extração rudimentares

Foram aprovadas moção de aplau-
so a Rádio Nova FM, pela trans-
missão das sessões da Câmara ao 
vivo, a pedido da vereadora Beza; 
moção de apoio à Associação Bra-
sileira de Municípios pela luta em 
prol da saúde, a pedido de todos os 
vereadores; moção de aplausos ao 
professor Clayton Janoni pelos es-
clarecimentos a respeito do Tálio, 
a pedido do vereador Tito; moção 
de congratulações a UNEB, pela 
realização da semana pedagógica, 
a pedido da vereadora Marileide; 
moção de pesar pelo falecimento 
de João Rolim e Detinha Leitão, 
pais do jornalista Itapuan Cunha, 
a pedido da vereadora Marilei-
de; moção de apoio a Ignez Pit-
ta, pela luta em prol da preser-
vação do patrimônio histórico, a 
pedido da vereadora Marileide.

INDICAÇÕES

Karlúcia Macêdo
Pavimentação da rua Osvaldo 
Cruz, bairro Barreirinhas, Soli-
citação de Internet banda larga 
grátis nos povoados Barreiras Sul, 
Barrocão de Baixo e Mucambo. 

Aguinaldo Júnior

ticaram o que julgam ser ausên-
cia intencional de informações 
por parte da empresa Itaoeste, 
que detém a concessão do Mi-
nistério de Minas e Energia para 
realizar explorações na região.
A vereadora Marileide fez um 
pedido para recolhimento de 
assinaturas pela não demolição 
da construção histórica de 1940, 
que fica ao lado do aeroporto. 

Núbia
Realizar manutenção na ponte 
da Cotia, Construção de pos-
to policial no Loteamento Al-
phaville, Construção de posto 
policial no bairro Cascalheira.

Eurico
Iluminação da avenida em 
frente ao Hospital do Oeste.

Gilson
Ampliação da Escola Santa Ra-
faela Maria, bairro Vila Rica, 
com construção de duas sa-
las de aula, alteração de piso 
e manutenção dos banheiros.

Lúcio
Limpeza e recuperação da 
fossa do Colégio Muni-
cipal Eudilton Miranda,
Limpeza de todo Loteamen-
to Mimoso, inclusive da praça.

Digão Sá
Retomada da construção da praça 
de juventude, bairro Vila Regina,
Construção de passeio, ciclovia 
e instalação de postes com ilu-
minação às margens da BR 135, 
do bairro Ribeirão até a FASB

podem resultar em sérios impac-
tos ambientais, o que seria mais 
um motivo para necessidade de 
estudar exatamente o tipo de tec-
nologia que deve ser empregada. 
“O Tálio pode gerar altíssima lu-
cratividade para os cofres públi-
cos, mas é preciso levar em conta 
os impactos na natureza e na so-
ciedade”, afirmou Clayton Jano-
ni. Em pronunciamento, os verea
dores Rui Mendes e Carlão cri

Construção de quadra poliespor-
ti va na comunidade Mucambo, 
Construção do sistema de abas
tecimento de água na comunida-
de São José do CTI, Conclusão 
da pavimentação em bloque-
tes  na  comunidade Mucambo

Rui Mendes
Realização da pavimentação asfál-
tica, construção de meio-fio e sar-
jeta na rua principal do povoado 
Tatu, Construção de quadra po-
liesportiva no povoado Vereda das 
Lages, Reforma da Escola Munici-
pal do povoado Malha do Jatobá.

Beza
Construção de posto poli-
cial no bairro Santa Luzia,
Construção de creche no 
bairro Santo Antonio,
Criação de vaga permanen-
te para deficientes físicos no 
estacionamento da Câmara. 

Hipólito
Construção de posto de saúde no 
bairro Sombra da Tarde, Constru
ção de quadra poliesportiva no 
bairro Stª Luzia, Limpeza das ruas 
do bairro Loteamento Rio Grande.

Segundo a vereadora, a Infraero
solicitou a demolição, 
mas não está previsto ne-
nhum projeto para o local.
“A casa é um patrimônio his-
tórico e é preciso que nós pre-
servemos a história. Há que 
se mudar essa mentalidade de 
destruir, e ao invés disso, re-
construir, preservar”, afirmou.

Reforma da Casa de Cultura. 
Carlão

Capina e tapa-buracos, nas
ruas JK, Folk Rocha, São Fran-
cisco, 15 de Novembro e Dom
Pedro, bairro Sandra Regina,
Capina e tapa-buracos nas ruas 
Antonio Coité, Jesuíno Pamplo-
na, Bandeirantes, Dudu Coité, 
Aurelina Barros, Pedro Rego, 
do bairro Jd. Ouro Branco.

Marileide

Pintura dos meio-fios na rua 
Prof. José Seabra de Lemos, Cen-
tro; rua Rui Barbosa, Centro; rua 
Guarujá, bairro Primavera; rua 
São Sebastião e rua Santa Custó
dia no bairro Barreirinhas, Pintu-
ra das faixas de pedestres na rua 
Dr. Abílio Farias, rua Rui Barbo-
sa, e rua Barão de Cotegipe, Cen-
tro; rua Guarujá, bairro Primave-
ra; rua São Sebastião e rua Santa 
Custódia, bairro Barreirinhas.
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Confira o que foi votado na sessão de 27/02 



Licitações e Ofício
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Ofícios
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Ofícios e Edital
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARÇO
Programação da Semana da Mulher

04/03 – 10h: Plenário da Câmara Municipal
Mesa redonda: A Mulher na sociedade contemporânea 
Vereadoras Karlúcia Macêdo, Izabel Rosa, Maria das Graças 
Melo, Núbia Ferreira e Marileide Carvalho
Cristiane Pacheco – Docente da FASB
Marilde Guedes – Diretora da UNEB
Maria de Lourdes – Coordenadora Diocesana da Pastoral da 
Pessoa Idosa
Antonia Pedrosa – Secretária de Ação Social
Cristiana Matos – Presidente da OAB
Drª Claudia Rosana Duarte – Delegada da Mulher
05/03 – 19h: Plenário da Câmara Municipal
Sessão Solene em homenagem às mulheres 
06/03 – 19h: Plenário da Câmara Municipal
Sessão solene “Direitos da Mulher”
Tribuna Popular: Deputada Kelly Magalhães 
                              Sargento Andreia de Freitas
07/03 – 16h: Plenário da Câmara Municipal
Palestra: Empreendedorismo 
Ivalda Sampaio Neiva, gestora de atendimento do SEBRAE
              18h: Coquetel
08/03 – 16h: Praça em frente à Câmara Municipal
Atendimento jurídico da Fasb e Unyhana, consulta ao SPC pela 
CDL, Atividades da Secretaria de Ação Social e Secretaria de 
Saúde
               17h: Show de encerramento com Edna Fernandes


