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que    tenha  instituído  tal  
cobrança, portanto, cobrança 
ilegal. Após aprovação pelos 
vereadores, no dia 03.05.2013, 
o Prefeito Antonio Henrique 
enviou para a Câmara uma 
mensagem de veto ao projeto, 
alegando não atender o inte-
resse público. A Câmara tem 
30 dias para apreciar o veto, se 
mantém ou o rejeita.

Na noite de quarta-feira 
(17/04), em sessão ordinária, 
a tribuna popular foi ocupada 
pelos representantes das se-
cretarias municipais de Edu-
cação e de Trabalho e Promo-
ção Social, Cosme Ferreira 
de Carvalho e Antonia Pe-
drosa Pina, respectivamente.
Antonia Pedrosa falou a res-
peito da assinatura dos contra-
tos para entrega das unidades 
habitacionais do programa 
federal Minha Casa Minha 
Vida. Segundo a secretária, 
o atraso no cumprimento de 
datas deveu-se a problemas 
com as construtoras. Falta de 
hidrômetro, rachaduras nas 
paredes e nos pisos, defeitos 
nos banheiros foram algumas 

Foi aprovado o projeto de lei 
037/09, de autoria do verea-
dor Tito, que proíbe cobran-
ça no município de taxa de 
esgoto, sob qualquer deno-
minação. A proibição aplica-
-se à prestação de serviços 
públicos essenciais de opera-
ção, coleta, transporte, trata-
mento e disposição final dos 
esgotos sanitários. O projeto 
foi aprovado por 10 vereado-
res: Alcione, Beza, Digão, Cé-

pelos engenheiros da Caixa 
Econômica Federal, o que 
impossibilitaria a habitação. 
Está prevista para o próximo 
dia 26 a entrega dos empre-
endi mentos Arboreto Bar-
reiras I e Residencial Barrei-
ras II.  “O direito à moradia 
é garantido pela Constitui-
ção, além de ser um sonho 
de todo cidadão ter uma casa 
própria. Vamos entrar numa 
nova fase e também levar 
melhores condições habita-
cionais a moradores do cam-
po, através do Minha Casa 
Minha Vida Rural”, afirmou. 
Cosme Ferreira falou da si-
tuação em que recebeu a se-
cretaria de Educação e disse 
necessitar de mais tempo 
para organização da área. 
Segundo ele, muitas esco-
las estavam com problemas 
nas instalações elétricas e 
hidráulicas, equipamentos 
danificados e carência no 
quadro de pessoal. “Tive-
mos de pagar salários atra-
sados, viabilizar reforma de 
86 escolas, adquirir 5 mil 
carteiras e reformar 4 mil, 
comprar material e merenda 
escolar, e abrir espaço a 3 mil 
novas matrículas”, afirmou.

lio, Carlão, Eurico, Gilson, 
Otoniel, Vivi e Karlúcia, ten-
do seis abstenções: sendo:
Aguinaldo Junior, Graça 
Melo, Rui Mendes, Hipóli-
to, Lúcio e Ben-Hir. As ve-
readoras Núbia Ferreira e 
Marileide Carvalho não es-
tiveram presentes à sessão. 
O presidente da Câmara e autor 
do projeto, vereador Tito, justi-
ficou o pedido de extinção di-
zendo não haver lei municipal 

Projeto que visa acabar com a cobrança ilegal da taxa de esgoto de 
80% em Barreiras, após aprovado pela Câmara é vetado pelo Prefeito
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Na noite de quarta-feira 
(24/04), a Câmara rea-
lizou audiência pública 
para discutir questões re-
lacionadas ao transporte 
público municipal. Além 
dos vereadores e da co-
munidade, estiveram pre-
sentes o promotor de jus-
tiça, Eduardo Bittencourt 
e o subtenente da Polícia 
Militar, Edson dos San-
tos. Não houve represen-
tantes do Executivo nem 
das empresas que prestam 
o serviço no município, 
sendo elas Viação Cidade 
Barreiras, Soluções Trans-
portes, Rena Transportes 
e Real Maia Transportes.
Os vereadores da Comis-
são de Trânsito, Obras e 
Planejamento, Alcione 
Rodrigues, Otoniel Tei-
xeira e Aguinaldo Junior, 
criticaram a possibilida-
de do aumento de tarifa,

justificada pela conclusão 
de que o serviço não aten-
de a padrões mínimos de 
qualidade exigidos e foi 
contratado ilegalmente.
“É inaceitável que o pri-
meiro ato administrati-
vo do gestor municipal, 
em relação ao tema, seja 
a majoração da tarifa, vi-
sando a atender tão so-
mente a interesses fi-
nanceiros das empresas.
É importante que haja 
fiscalização por parte da 
população, e sobretu-
do, do Legislativo, pois 
os aumentos anteriores 
só se seguiram através da 
aprovação por esta Casa”, 
afirmou o promotor.
Bittencourt explicou ainda 
que, segundo a lei fede-
ral nº 8.987, de concessão 
e permissão de serviços 
públicos, a solicitação de 
aumento de tarifa só se-

falta de abrigos nos pon-
tos de ônibus, a prestação 
de serviço à zona rural e 
as condições das vias ur-
banas, que, segundo eles, 
contribuem ao processo 
de desgaste dos veículos.
Eduardo Bittencourt, que 
já atuou na promotoria 
de patrimônio público e 
atualmente responde pela 
promotoria ambiental, so-
licitou ao Ministério Pú-
blico Estadual que pudes-
se acompanhar a questão 
ao ser informado da tra-
mitação do projeto de lei 
002/2013, do Executivo, 
que dispunha sobre rea-
juste da tarifa de transpor-
te coletivo de passageiros 
de R$ 1,80 para R$ 2,15 a 
partir de abril. O projeto 
foi retirado após liminar 
do MPE de 12 de abril 
deste ano, determinando 
suspensão da tramitação,

tivesse se submetido a 
processo licitatório. Ain-
da assim, seria necessá-
ria uma contrapartida, 
como melhoria dos veícu-
los, ampliação do serviço, 
ônibus adaptados e pon-
tos de parada adequados.
“Delegar serviço público 
sem licitação é ato de im-
probidade administrativa. 
Durante os últimos 10 anos 
foram prorrogadas reite-
radas autorizações ilícitas 
e a falta de contrato não 
permite que haja reajuste. 
Além disso, existe a neces-
sidade de criação de um 
plano municipal de trans-
porte e trânsito, que analise 
rotas, quantidade de usuá-
rios, regularidade, aveni-
das e ruas que compor-
tam os veículos e demais 
quesitos relacionados”, 
esclareceu o promotor.

Audiência Pública de transporte é realizada na Câmara

Criado pela Lei 1.028 de
16 de Abril de 2013
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Na sessão ordinária de terça-feira 
(23/04), alguns vereadores relata-
ram a visita aos empreendimentos 
do programa federal Minha Casa 
Minha Vida – Arboreto Barreiras 
I e Residencial Barreiras II – e que 
devem ser entregues oficialmen-
te aos moradores no final desta 
semana. A vereadora Marileide 
criticou a escolha do terreno e 
alertou para a possibilidade de 
que acidentes na BR 135 atinjam 
os conjuntos habitacionais. Para o 
vereador Carlão, a responsabilida-
de é da Caixa Econômica Federal: 
“A Caixa financiou a obra e acei-
tou fazê-la na localidade. Quando 
se constrói tão distante do cen-
tro urbano uma série de quesitos 
deve ser levada em conta, como 
acessibilidade, segurança, pon-
to de ônibus e escolas”, afirmou. 
O vereador Aguinaldo Junior in-
formou em seu pronunciamento 
que, através de parceria com o Mi-
nistério da Agricultura, o municí-
pio adquiriu 30 mil doses de vaci-

cação Cosme Ferreira de Car-
valho, que foi convidado a dar 
esclarecimentos a respeito da 
área, entretanto alegou impos-
sibilidade de comparecimento.
 O vereador Gilson Rodrigues de-
fendeu, mais uma vez, a criação de 
políticas públicas de proteção e in-
centivo a crianças e adolescentes. 
“A solução da violência não está 
em atitudes isoladas como a redu-
ção da maioridade penal. É preci-
so ter um pensamento mais amplo 
e conceber a educação tanto como 
prevenção à entrada dos jovens 
na criminalidade quanto como 
forma de resgate da cidadania”.
O vereador Eurico Queiroz criti-
cou a falta de profissionais na edu-
cação voltados para atendimento 
de alunos com necessidades espe-
ciais. “A Constituição de 1988 ga-
rante a educação como direito de 
todos os cidadãos. Estamos vendo 
alunos especiais tendo seu direito 
violado, privados de freqüenta-
ra escola pela ausência de profis

na contra febre aftosa, que esta-
rão disponíveis na secretaria de 
agricultura no início de maio.
O vereador Vivi Barbosa cobrou 
a instalação na cidade de um 
instituto de Proteção ao Consu-
midor – Procon. “A criação do 
órgão foi aprovada nesta Casa 
no ano de 2005 e até agora, ne-
nhuma providência. É uma me-
dida urgente para uma cida-
de com o porte de Barreiras”.
A vereadora Karlúcia Macêdo 
criticou a educação municipal, 
cujo período letivo ainda não foi 
iniciado, e foi seguida pelo ve-
reador Alcione Rodrigues: “Em 
visita a esta Casa o secretário de 
educação não disse nada, não res-
pondeu a nenhuma pergunta e 
não esclareceu pendências como 
falta de professores, funcioná-
rios, material e merenda escolar”.
a educação no município em 
seus pronunciamentos. Alguns 
vereadores criticaram a ausência 
do secretário municipal de edu

sionais capacitados a lidar com 
essas especificidades”, afirmou.

Os vereadores Karlúcia Macêdo 
e Rui Mendes criticaram alguns 
aspectos da educação municipal 
como demora no início do ano 
letivo, falta de quadra poliespor-
tiva nas escolas, e não incentivo 
à qualificação dos professores.

Expediente

Entrou em tramitação projeto de 
lei 003/13, de autoria do Executi-
vo, que altera o artigo 2º, parágra-
fo único, alínea a, da lei 994/12 e 
que trata sobre desmembramento 
da Praça Sombra da Tarde para 
doação ao Governo do Estado. O 
objetivo é a construção de uma 
Base Comunitária de Segurança.
Foi aprovada moção de con-
gratulação, a pedido do verea-
dor Tito, à Faculdade São Fran-
cisco de Barreiras – FASB, por 
prêmio recebido do TJ-BA.

Vereadores alertam sobre perigos em moradias populares
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Câmara terá 
profissional de libras

Na sessão ordinária de terça-feira 
(16/04), os vereadores componen-
tes da Comissão de Planejamento, 
Trânsito e Obras, Alcione Rodri-
gues, Otoniel Teixeira e Aguinaldo 
Junior relataram visita à Salvador 
para reuniões com representantes 
do Governo do Estado, a exemplo 
do vice-governador Otto Alencar. 
O objetivo dos encontros foi viabi-
lizar para Barreiras melhorias nas 
pontes e estradas vicinais, ilumi-
nação pública para a zona rural, 
perfuração de poços artesianos, e 
recursos à área de esportes, sobre-
tudo para construção de quadras 
poliesportivas. “São reivindica-
ções que sonhamos em fazer desde 
muito antes de sermos vereadores 
e agora tivemos a oportunida-
de”, afirmou o vereador Alcione.
Alguns vereadores, a exemplo de 
Lúcio Carlos e Eurico Queiroz, 
falaram sobre segurança públi-
ca, criticando as condições do 
Complexo Policial de Barreiras, 
cuja quantidade de detentos é 
maior que o triplo da sua capa-
cidade, o que pode favorecer as 
constantes fugas. A falta de poli-
ciamento nas ruas foi tida como 
facilitador dos casos de violên-
cia e o investimento em projetos 
sociais e educacionais, sugeri-
dos como forma de prevenção.

Foram aprovados em 2ª votação:

-Projeto de Resolução 02/13, 
de autoria da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre alteração do 
regimento interno da Câma-
ra Municipal, alterando o artigo 
229, que passa a incluir profis-

estão contendo 20; as condições 
de vivência são subumanas, o 
que não permite cumprir-se o 
objetivo de recuperação e rein-
serção do recluso na sociedade. 
As condições de trabalho dos 
funcionários e atendimento aos 
cidadãos também foi criticada.
Os vereadores falaram ainda da 
necessidade de construção do 
presídio regional. “Essa Casa já 
aprovou a doação de terreno para 
a construção do presídio e a re-
novação dessa doação; não nos 
furtamos a cumprir o que nos 
cabe”, afirmou o vereador Carlão. 
Para o vereador Gilson, o desvio 
da verba pública é o maior en-
trave à resolução de problemas 
sociais. “O Complexo não tem 
mais condições de atender a de-
manda de Barreiras e não se me-
lhoram os aparatos. O dinheiro 
que não chega à segurança ser-
ve à corrupção; é a negligência 
política de quem está no poder 
que fomenta a criminalidade”

Foram aprovados em 1ª votação:

-Projeto de Resolução 02/13, 
de autoria de todos os vereado-
res, que dispõe sobre alteração 
do regimento interno da Câma-
ra Municipal, alterando o artigo 
229, que passa a incluir profis-
sional tradutor de Libras – Lin-
guagem Brasileira de Sinais a tí-
tulo voluntário ou remunerado.
-Projeto de Lei 016/13, de au-
toria da mesa diretora, que 
dispõe sobre a criação da Im-
prensa Oficial da Câmara Mu-
nicipal de Barreiras, com deno-
minação de Diário Oficial do 
Legislativo de Barreiras e possibi-
lidade de ser editado diariamente, 

sional tradutor de Libras – Lin-
guagem Brasileira de Sinais a tí-
tulo voluntário ou remunerado.
-Projeto de Lei 016/13, de au-
toria da mesa diretora, que dis-
põe sobre a criação da Impren-
sa Oficial da Câmara Municipal 
de Barreiras, com denominação 
de Diário Oficial do Legislati-
vo de Barreiras e possibilidade 
de ser editado diariamente, se-
manalmente, quinzenalmente 
ou mensalmente, dependendo 
da necessidade de publicação.

Segurança pública é 
debatida por vereadores

Na sessão ordinária de quarta-
-feira (10/04), fez uso da Tribuna 
Popular o representante da Co-
missão Voluntária de Segurança 
e Paz, José Carlos dos Santos, que 
falou acerca de segurança pública 
e relatou alguns casos de violên-
cia ocorridos em Barreiras. José 
Carlos reclamou a construção do 
presídio regional e fez críticas a 
atuação do Governo do Estado 
na região, quanto ao que julgou 
falta de investimentos na área. 
“As polícias estão engessadas e 
incapacitadas ao enfrentamento. 
Atualmente o 10º BPM atua com 
8 viaturas e 7 motos; uma quan-
tidade que não está de acordo 
ao tamanho da cidade”, afirmou.

A Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara, composta pelos vere-
adores Antonio Eugênio Barbosa, 
Eurico Queiroz Filho e Hipólito 
dos Passos de Deus relataram ob-
servações feitas em visita ao Com-
plexo Policial de Barreiras. Se-
gundo os vereadores, as celas com 
capacidade para quatro detentos

semanalmente, quinzenalmente 
ou mensalmente, dependendo da 
necessidade de publicação.

Comissão busca melhorias
para a zona rural

Na sessão ordinária de terça-feira 
(09/04) os vereadores da Comis-
são de Planejamento, Trânsito e 
Obras, Alcione Rodrigues, Otoniel 
Teixeira e Aguinaldo Junior expli-
caram o trabalho que têm feito de 
visitação à zona rural do municí-
pio, iniciado no mês de março. O 
grupo já passou pelas localidades 
de Saco, Sapé, Nanica, Riachinho, 
Rio de Pedras, Barrocas, Cantinho 
do Sr. dos Aflitos, Lamarão, Chico 
Preto, Mangabeira, dentre outras, 
observando a situação de estra-
das vicinais, acesso da população 
à água, conservação de pontes, e 
funcionamento de escolas. “Esta-
mos vendo de perto os problemas 
das comunidades, alguns com 
soluções encaminhadas, e vamos 
continuar reivindicando resolu-
ção às dificuldades desses mora-
dores”, afirmou Aguinaldo Junior. 
Durante esta semana, a Comissão 
se reúne em Salvador com repre-
sentantes do Governo do Esta-
do para tentar viabilizar algumas 
aquisições a Barreiras, a exemplo 
de melhorias para as estradas 
vicinais e construção de qua-
dras poliesportivas nas escolas.
Os vereadores Lúcio Carlos e Ma-
rileide Carvalho criticaram a falta 
de bom atendimento por parte de 
bancos e casas lotéricas aos usuá-
rios do serviço, afirmando que são 
corriqueiras a espera em filas por 
tempo abusivo, ausência ou insu-
ficiência de assentos e tratamento 
inadequado a idosos e gestantes.
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Atos Oficiais



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

Atos Oficiais
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Atos Oficiais



Sessões já contam com intérprete de Libras

A sessão ordinária de terça-feira 
(30/04) foi marcada pela presen-
ça de profissional intérprete de 
Linguagem Brasileira de Sinais 
– Libras, medida aprovada em 
plenário (Resolução 057/13). “Re-
conhecemos a necessidade de for-
talecer o contato da Câmara com 
a nossa população que depende da 
presença desse profissional intér-
prete, garantindo a sua acessibili-
dade”, afirmou o presidente Tito.
A pedagoga Sandra Samara usou 
a tribuna para falar acerca dos 
direitos dos portadores de ne-
cessidades especiais. “O poder 
público deve promover que-
bra de barreiras, tornando a co-
municação acessível a todos. 

há condições de a ferrovia ser en-
tregue em 2014. Foi construído 
somente 7%, trecho que já preci-
sa ser refeito, devido a irregula-
ridades”. Os vereadores Carlão e 
Marileide afirmaram ter havido 
somente interesses de formação 
de palanque político no evento.
O vereador Otoniel comemorou 
os resultados da audiência públi-
ca para discutir a exploração do 
minério Tálio, realizada no últi-
mo dia 27/04. “Saí daqui conven-
cido por Olacyr de Moraes. Creio 
que seu poder, seu conhecimento 
e seu know how vão contribuir 
com o desenvolvimento dessa 
terra. A exploração do Tálio seria 
um dos maiores acontecimentos

A linguagem de sinais é uma po-
derosa ferramenta de inclusão”.
O vereador Célio Akama usou a 
tribuna para esclarecer informa-
ções veiculadas pela imprensa 
barreirense em torno do seu man-
dato. Célio negou haver possibili-
dade de renúncia. “Nunca tive tal 
intenção. Fui eleito pelo povo bar-
reirense com 1.747 votos e repre-
sento, não só meus eleitores, mas 
toda esta cidade. Garanto cumprir 
meu mandato até o final”, afirmou.
O vereador Aguinaldo Junior elo-
giou o I Seminário Fiol – Ferrovia 
de Integração Oeste Leste, reali-
zado no último dia 26/04 e disse 
acreditar na conclusão da obra. 
O vereador Eurico criticou: “Não

da nossa história”, afirmou. O ve-
reador Rui Mendes criticou a falta 
de oportunidades dos vereadores 
se posicionarem e julgou as expli-
cações da empresa Itaoeste pouco 
esclarecedoras. O vereador Hipó-
lito também criticou a audiência 
e sugeriu que um toxicologista 
compareça à Câmara para for-
necer esclarecimentos técnicos.
Foi aprovado em duas votações o 
projeto de lei 003/13, de autoria 
do Executivo, que altera o artigo 
2º, parágrafo único, alínea a, da lei 
994/12 e que trata sobre desmem-
bramento da Praça Sombra da Tar-
de. A área será doada ao Governo 
do Estado para construção de uma 
Base Comunitária de Segurança.


