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Câmara recebe moradores da Serra do Mimo

Na sessão ordinária de quarta-feira (08/05), o presidente
da Associação de Moradores
do bairro Serra do Mimo, Haroldo Rocha Lima Neto fez
uso da tribuna popular, para
levar ao conhecimento dos
vereadores questão referente a
uma via da localidade. Segundo ele, a avenida Deputado
Sebastião Ferreira foi interditada em 2011. Após representação dos moradores no

Ministério Público Estadual,
a secretaria de infraestrutura
reabriu a via, que em maio de
2012 voltou a ser fechada. Em
julho de 2012, a secretaria de
infraestrutura respondeu que
o acesso vinha sendo utilizado
de maneira equivocada, pois
a área corresponde a imóvel
particular. Considerando que
o acesso à avenida se encerra
nos limites do imóvel, a sugestão dada pela procurado

ria municipal à época foi que
a continuidade da avenida
se desse pela lateral do Loteamento Leopoldina Castro.
Os moradores reclamam a reabertura da via, já que, segundo eles, há mais de 20 anos
pedestres e motoristas vêm
utilizando-a. A recomendação
nº 04, de novembro de 2012
do MPE, afirma que o decreto
municipal 203/1999 prevê a
existência da avenida em sua
totalidade e, portanto, deve
ser imediatamente liberada.
Caso haja necessidade, o município deve arcar com indenização ao proprietário da área.
O vereador Alcione, presidente da Comissão de Planejamento, Trânsito e Obras e

ex-coordenador de infraestrutura e serviços públicos
do município, se pôs à disposição para mediar uma
resolução ao impasse. “Esse
problema já ocorre há algum
tempo, mas quero salientar
que nunca fui a favor de tal
interdição e já estive no local para supervisionar a reabertura da rua”, afirmou.
O presidente Tito disponibilizou à Associação, a assessoria jurídica legislativa e a
comissão de planejamento,
ressaltando o papel de fiscalização do patrimônio público. Uma reunião foi marcada
para a próxima segunda-feira
(13/05), às 11h, com os moradores da Serra do Mimo.

LDO entra em tramitação na Câmara
Entrou em tramitação o projeto de Lei 004/13, de autoria do
Executivo, que trata de metas,
prioridades e despesas para o
exercício financeiro de 2014.
Dentre as enumerações da
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estão o desenvolvimento de políticas sociais

voltadas para a qualidade de
vida da população e redução
de desigualdades; modernização e ampliação da infraestrutura; implementação depolítica ambiental centrada
no uso racional de recursos
naturais; incentivo à participação popular em eventos
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culturais; investimento na
formação educacional de
crianças e adolescentes;
e ampliação do acesso à
saúde com vistas a reduzir a mortalidade infantil.
Na sessão ordinária de
quarta-feira (15/05), o vereador Gilson defendeu o
Projeto de Decreto 003/13,
de sua autoria, que visa à
gratuidade no transporte
coletivo a mulheres em período de gestação, de modo
a facilitar a realização dos
exames pré-natais. “Muitas
mães não têm condições
de se deslocar ao centro da

cidade por não ter sequer
o dinheiro do transporte,
o que compromete a saúde da mulher e da criança”.
O vereador Otoniel levantou, mais uma vez, críticas
ao serviço de iluminação
e à cobrança da taxa CIP
(Contribuição de Iluminação Pública). “A falta
de iluminação na zona
rural e em alguns bairros
do município colaboram
com a violência. Além de
lidar com a insegurança,
os moradores não usufruem do serviço e pagam
por ele uma taxa de 18%”.

Vereadores debatem saúde
na sessão ordinária
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Na sessão ordinária de
terça-feira (07/05), a vereadora Graça usou o tempo
regimental para defender
a classe médica e a saúde
no município. Ela justificou que possíveis problemas referidos ao Hospital
do Oeste se devem a uma
demanda muito superior à
capacidade de atendimento, que abrange todo o oeste
baiano e estados vizinhos.
devem a uma demanda
muito superior à capacidade de atendimento, que
abrange todo o oeste baiano
e estados vizinhos. “Cada
município deve cumprir
sua obrigação em relação

à atenção básica, pois muitos casos chegam ao HO
indevidamente”. Graça foi
seguida pelo vereador Digão Sá: “Os médicos muitas vezes fazem além de sua
obrigação e trabalham com
falta de estrutura e de equipamentos”, mas para o vereador Lúcio, se o HO deixa a desejar, as críticas são
pertinentes: “Os corredores
sempre estão superlotados,
o serviço é insatisfatório”.
O vereador Lúcio também
falou a respeito da limpeza
do bairro Vila Nova, que
segundo ele recebeu nos
últimos dias, 40 caçambas para recolhimento de

entulho. “Temos que educar a população, através
de campanhas de conscientização, para que não
joguem lixo nas ruas. Já
pedi a coloca ção de placas proibitivas “O cidadão
fica muito tempo nas filas,
muitas vezes a agência não
dispõe de água ou banheiro e até mesmo os caixas
eletrônicos nem sempre
funcionam a contento.
Peço fiscalização por parte
da secretaria de finanças”.
A vereadora Marileide criticou a liberação pelo Mi

nistério da Agricultura do
uso de defensivos agrícolas à base de benzoato de
emamectina: “Essa substância é proibida mundialmente, mas sua aplicação
foi autorizada na Bahia e
em nossa cidade, nas lavouras de soja e algodão”.
Foi aprovada Moção de
apoio e solidariedade, pedida pelo vereador Aguinaldo Junior, ao blogueiro Fernando Machado, do blog
ZDA, que sofreu perseguição por um motociclista
no último dia 24 de abril.

Executivo veta proibição
da taxa de esgoto
Chegou à Câmara mensagem de veto do Executivo
à lei municipal 1029/13,
que dispunha sobre proibição da cobrança de taxa
de esgoto no município. A
lei, originária do projeto
037/09 do presidente Tito,
foi aprovada na sessão de
17/04, por 10 votos a favor contra 6 abstenções.
Segundo comunicado do
prefeito Antonio Henrique, a lei contraria o interesse público e a norma
constitucional, tendo que
ser vetada integralmente.
Na sessão ordinária de
terça-feira (14/05), o vereador Alcione Rodrigues
levantou a questão da atuação dos mototaxistas na
cidade. Segundo ele, os
profissionais não estão
tendo acesso ao ISS – Imposto Sobre Serviço - e
impossibilitados de fazer o
pagamento, não renovam
o alvará. “São 250 mototaxistas cadastrados em
Barreiras, trabalhando sem
fiscalização. A falta de regularidade propicia o aparecimento de clandestinos”.
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Muitos vereadores fizeram
referência à segurança pública no município, criticando índices de homicídio, falta de policiamento
nas ruas e ausência de políticas públicas de suporte
a crianças e adolescentes.
“A cada cinco dias, uma
pessoa morre na cidade. É
necessária a construção de
mais postos policiais, mas,
sobretudo, a adoção de
medidas de educação preventivas”, afirmou a vereadora Marileide Carvalho.
“Creio que o investimento
em quadras poliesportivas,
visando a tirar os jovens
das ruas e levando-os ao
esporte, pode ajudar. Há
quadras na Vila Brasil, Vila
Amorim e Vila dos Funcionários que estão abandonadas e deveriam ter atenção especial”, afirmou o
vereador Vivi Barbosa. Foi
aprovada moção de aplausos, a pedido da vereadora
Karlúcia Macêdo, à agência
10envolvimento e Diocese
de Barreiras, pela segunda
edição do prêmio Pequi de
Ouro. Foram aprovadas, a
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pedido da vereadora Marileide
Carvalho, moção de repúdio ao
Banco do Brasil, pelo atendimen

to insatisfatório aos clientes; moção de apoio aos policiais civisdo Estado da Bahia, pela luta tra

balhista e moção de aplausos ao
grupo Senadinho, pelos serviços
prestados à população carente.

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL
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