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Na sessão ordinária de quarta-
-feira (05/06) a tribuna popular
foi ocupada pela coordenado-
ra do Fundo para Desenvolvi-
mento Integrado e Sustentável da 
Bahia – Fundesis, Makena Thomé.
O Fundo foi criado em 2006,  resul-
tado de uma parceria entre a Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia – Aiba e o Banco do Nor-
deste do Brasil – BNB. A intenção 
é apoiar financeiramente proje-
tos que incentivem o desenvolvi-
mento sócio-econômico do oeste.
Podem buscar o financiamen-
to instituições sem fins lucrati-
vos, com no mínimo dois anos 
de atuação e cujas ações se-
jam voltadas para a inclusão

Na sessão ordinária de terça-feira 
(04/06) os vereadores apreciaram 
o veto do Poder Executivo à lei 
1.029/13, que dispõe sobre proibi-
ção da cobrança de taxa de esgoto 
de 80% no município. O projeto 
037 de 2009 de autoria do vere-
ador Tito, e que originou a lei ci-
tada, foi aprovado em plenário 
no último mês de abril. A mensa-
gem de veto que chegou à Câma-
ra foi apreciada na noite passa-
da e rejeitada por 11 votos a sete.
Segundo o autor da proposta e pre-
sidente do Legislativo, vereador 
Tito, não existe lei municipal que 
regulamente a cobrança nem mo-
tivo que a justifique, pois, em sua 
opinião, os 42 anos de atuação da

social, educação, cultura, inclusão 
digital, saúde, empreendedoris-
mo, preservação ambiental e agri-
cultura sustentável. Há também 
parceria com o Serviço de Apoio 
a Micro e Pequenas Empresas – 
Sebrae, para capacitação dos ges-
tores das entidades interessadas.
Os recursos são de contribuição 
espontânea dos associados e de 
pessoas físicas ou jurídicas, ver-
ba que foi destinada a aproxima-
damente 50 projetos associados 
e de pessoas físicas ou jurídicas, 
verbas sociais em cerca de 10 
municípios do oeste. “Em sete 
anos de atuação temos transfor-
mado a vida daqueles que estão 
à margem da sociedade, com 
muita seriedade, pois nosso regi-
mento é seguido rigorosamente.

Empresa Baiana de Águas e Sane-
amento – Embasa – no município 
foram insatisfatórios por falta de 
contrapartida ao município. Os ve-
readores que defenderam o veto 
argumentaram que a matéria de-
veria ser de competência estadual 
e que não há como oferecer abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário sem cobrança de tarifa.
Retornando ao  Executivo, no 
dia 05/06, não foi sanciona-
da, voltando, portanto ao Le-
gislativo para promulgação.
O presidente Tito promulgou 
na manhã da ultima sexta-fei-
ra  (07/06) a Lei 1.029 de 2013, 
que acaba com a cobrança de taxa 
de esgoto de 80% no municipio.

Câmara extingue taxa de esgoto de 80% Vereadores recebem coordenadora do
Fundesis no plenário

Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013
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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
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
Lei 1028/2013
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Criado pela Lei 1.028 de
16 de Abril de 2013

Odilon Santos de Olivei-
ra 9. Gilson Rodrigues de 
Souza: Heliana Muniz de 
Souza 10. Hipólito dos 
Passos de Deus: Valdemy 
Domingues dos Passos 
11. Izabel Rosa de Oliveira 
dos Santos: Padre Iolando 
Alcântara de Miranda 12. 
Karlúcia Crisóstomo: Ma-
cedo Antonio: Neusa Ma-
ria dos Santos 13. Lúcio 
Carlos de Souza: Ferreira 
Djânia Rosa do Nascimen-
to Gomes 14.  Maria das 
Graças Melo do Espírito 
Santo: Idemar Antônio 
Froldi 15. Núbia Ferreira 
Souza de Araujo: Antonio 
Henrique de Souza Morei-
ra Junior 16. Otoniel Nas-
cimento Teixeira - Kelly

Na noite de terça-feira 
(28/05) a Câmara realizou 
sessão solene de come-
moração aos 122 anos de 
emancipação política do 
município de Barreiras. Na 
oportunidade foi concedi-
da a Comenda 26 de Maio 
a pessoas nascidas na ci-
dade ou naturalizadas, que 
contribuem de alguma 
forma com o crescimento 
e o desenvolvimento do 
município e a melhoria 
da vida dos barreirenses.
Há dois anos a Câma-
ra aprovou o Projeto de 
Resolução nº 01/2011, 
criando a honraria.

Adriana Magalhães 17. Ro-
drigo Gonçalves de Castro 
e Sá: Deocleciano José 
Ferreira Filho 18. Rudival 
Sampaio Mendes: Anto-
nio Fernando de Oliveira.

 
Secretária de Saúde
na Tribuna Popular

Na sessão do último 
dia 05/06 os vereadores 
convocaram a secretá-
ria municipal de saúde, 
Regina Figueiredo, para 
comparecer à tribuna da 
Câmara no próximo dia 
11/06. O intuito é conce-
der explicações a respeito 
do andamento dos ser-
viços públicos de saúde.

Confira a relação de 
homenageados:

1. Aguinaldo Pereira Ju-
nior: Zevite de Brito Alves 
2. Alcione Rodrigues de 
Macedo: Gill Arêas Ma-
chado 3. Antonio Carlos 
de Almeida Matos: Epa-
minondas Barbosa da Sil-
va Filho 4. Antonio Eu-
gênio Barbosa: Antonia 
Pedrosa Pina 5. Ben-Hir 
Aires de Santana: Alberto 
Lins França 6. Carlos Tito 
Marques  Cordeiro: João 
Barbosa de Souza Sobri-
nho 7. Célio Seikiti Aka-
ma:  Walney Vieira Toledo 
8. Eurico Queiroz Filho:

Vereadores concedem Comenda 26 de maio
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A sessão de quarta-feira (22/05) 
contou com a participação de 
grupos de capoeira da cida-
de, convidados pela Câmara a 
usarem a tribuna popular por 
sugestão do vereador Otoniel.
O mestre Zé Maria e o mestre 
Tal, respectivamente campeão 
e vice-campeão brasileiros de 
capoeira, expuseram dificul-
dades de continuar manten

se reunido para discutir projetos 
que viabilizem uma melhor es-
truturação do esporte na cidade e 
esperam o apoio dos vereadores.
O presidente Tito ressaltou a 
importância das manifestações 
de cultura popular e confirmou 
o comprometimento da Câ-
mara com os grupos artísticos, 
garantindo a busca de propo-
sições que ajudem a realização 

do os grupos e os encontros anu-
ais, por falta de apoio do poder 
público e de patrocínios. O pro-
fessor Josemar Machado tam-
bém usou a tribuna para pedir 
mais investimento no esporte e, 
sobretudo, mais atenção à capo-
eira, um patrimônio cultural bra-
sileiro de natureza imaterial. Se-
gundo os mestres, a Associação 
de Capoeiristas de Barreiras tem

das atividades. “Barreiras está 
bem representada por mestres 
que são referência no esporte, 
mas têm feito um trabalho ba-
sicamente voluntário, por falta 
de apoio institucional. O Legis-
lativo pode promover emen-
das ao orçamento voltadas ao 
apoio da cultura e do esporte 
e ao Executivo fica o apoio lo-
gístico e financeiro”, afirmou.

Grupos de capoeira usam tribuna popular
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professores municipais paradis-
cussão do Projeto de Lei 030/12, 
que se encontra em tramitação. O 
projeto trata do Plano de Carrei-
ra do Magistério. Gilson criticou 
a ausência de representantes do 
Executivo que pudessem explicar 
acerca de impactos financeiros e 
ocumprimento da lei, já que tan-
tas localidades não são atendidas 
pelo serviço”. Atualmente, a CIP 
próprio teor do texto, que contém 
erros técnicos. A vereadora Gra 
ça defendeu a devolução do PL ao 
Executivo para que seja revisto.
A vereadora Marileide fez pro-
nunciamento de repúdio aos 85 

Legislativo dar satisfação aos con-
tribuintes do seu trabalho, bem 
como dos seus gastos”, afirmou.
A versão eletrônica do Diário 
Oficial da Câmara também está 
sendo exibida. Em breve vão ser 
inaugurados dois outros painéis 
internos para demonstração dos 
atos oficiais. Quaisquer dos do-
cumentos disponibilizados ao 
público podem ser adquiridos 
na administração da Casa a qual 
quer tempo por meio eletrônico.

Na sessão ordinária de terça-feira 
(21/05), o vereador Otoniel voltou 
a criticar o serviço de iluminação 
e comentou os projetos que, apro-
vados pelo plenário em anos ante-
riores, passaram a ser leis muni-
cipais. A lei 573/2002 instituiu a 
Contribuição para custeio da Ilu-
minação Pública (CIP), enquanto 
a lei 759/2007 concedeu isenção 
da taxa a contribuintes residentes 
ou instalados em vias dos períme-
tros urbano ou rural sem ilumi-
nação. “Pretendo lutar pelo O ve-
reador Gilson falou a respei to da 
reunião ocorrida na última sexta-
-feira (17/05) entre a Câmara e os  

Para dar mais transparência ao 
trabalho legislativo, a Câmara Mu-
nicipal de Barreiras inaugurou um 
painel eletrônico, localizado em 
frente à sua sede. No painel estão 
disponíveis todos os atos oficiais, 
projetos, indicações, além de des-
pesa e receita mensais. Segun-
do o presidente Tito, o objetivo 
maior é aproximar população e 
vereadores, dando oportunidade 
de acompanhamento das ações 
aos pedestres. “É obrigação do

denunciados pelo Ministério Pú-
blico Federal por submeterem 
trabalhadores à condição escrava 
na região oeste. O levantamen-
to do MPF refere-se aos últimos 
10 meses e constatou exploração 
em atividades de carvoaria, ex-
tração de madeira, plantação de 
milho, serraria, entre outras. “São 
situações subumanas de escra-
vismo acontecendo nas fazendas 
da região, debaixo dos nossos 
olhos. Empregados sendo vigia-
dos em barracões, sem poder sair 
e tendo que pagar por seus pró-
prios equipamentos de proteção”. 

A Câmara dos Deputados Federais 
requereu a consignação de canal 
para geradora de sinal de radiodi-
fusão de sons e imagens, via trans-
missão digital do sinal da TV Câ-
mara na cidade de Barreiras. Foi 
solicitado que o canal seja indica-
do pela Agência Nacional de Tele-
comunicações – Anatel, de acordo 
com a disponibilidade no Plano 
de Atribuição, Destinação e Dis-
tribuição das faixas de frequência 

no Brasil e no Plano Básico 
de Televisão Digital Terrestre.
Em janeiro foram iniciadas as ne-
gociações para instalação da Rede 
Legislativa de Rádio e TV Digital 
em sinal aberto para Barreiras. A 
intenção é criar a TV e a Rádio 
da Câmara Municipal e viabili-
zar a retransmissão da TV As-
sembleia Legislativa, TV Câma-
ra dos Deputados e TV Senado.

Vereadores reclamam dos serviços de iluminação pública

Avançam negociações para criação da TV Câmara de Barreiras

Câmara instala painel eletrônico
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