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Câmara de Barreiras recebe secretário estadual Nestor Duarte
Foi preciso reformulá-lo, momento em que se decidiu pela construção de uma unidade prisional
modular, mais econômica. Estão
previstas 533 vagas, além de sala de
aula, sala de informática e oficinas;
o custo será de R$: 21.743.600,00
e o prazo de conclusão de sete
meses. O entrave, segundo a explicação, seria a demora de aprovação por parte da Secretaria do
Tesouro Nacional de financiamento junto ao Banco do Brasil.
Já para a cidade de Luís Eduardo Magalhães, está previsto um
Centro de Detenção Provisória

Durante a noite de quarta-feira
(16/10) foi realizada sessão especial na Câmara Municipal de Barreiras com a presença do secretário estadual de Administração
Penitenciária e Ressocialização, Dr.
Nestor Duarte Neto e do subsecretário Dr. Carlos Eduardo Sodré.
A Câmara teve a iniciativa de convidar o representante do Governo da Bahia, diante das cobranças
da população quanto à construção de um presídio na cidade,
esperado há mais de sete anos.
O secretário explicou que a SEAPSecretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização, foi criada há dois anos e meio
com o objetivo de lançar um olhar
específico à área de segurança

pública, baseando-se no conceito de ressocialização, que pretende
humanizar o sistema. É a possibilidade de garantir cidadania a quem
cumpre pena através do estudo,
capacitação e trabalho. Segundo
ele, a falta de um tratamento ideal leva à reincidência. “Dos internos que ganham liberdade, 75 a
78% retornam meses depois, por
crime mais grave que o anterior”.
Nestor Duarte falou sobre o sistema
penitenciário atual na Bahia e citou
dados quantitativos. Há no Estado
11.971 presos para 8.359 vagas, distribuídas em 24 unidades prisionais.
Segundo o secretário, o projeto inicial de construção de um
presídio em Barreiras continha
falhas de engenharia sanitária.

com 286 vagas e um custo de pouco mais de 10 milhões de reais.
O presidente Tito cumprimentou
o Dr. Nestor Duarte e o agradeceu pelo acatamento do convite, e avaliou como proveitosa a
presença do secretário. “Foi uma
oportunidade de debate e esclarecimento a uma questão polêmica.
Conhecemos a necessidade da
região de contar com esse aparelho de segurança e conforme
garantido pelo secretário assim
que houver aprovação do crédito, em pouco tempo será assinada a ordem de serviço”, concluiu.

Vereadores lamentam decadência na
educação municipal
Durante a sessão ordinária de
terça-feira (15/10), os vereadores lembraram a passagem do
Dia do Professor com congratulações ao profissional e críticas
ao sistema educacional. A vereadora Karlúcia cobrou do governo
municipal melhorias prometidas
em campanha. “Estamos em Outubro e nada foi feito. Os profissionais do município têm sido
submetidos a constrangimento e
desrespeito. Como exemplo podemos citar os salários atrasados
há quatro meses. Todas as categorias merecem respeito, sobretudo,

a dos professores, que dão contribuições inestimáveis à formação
de todos os outros profissionais”.
Já a vereadora Marileide reclamou
da desvalorização e da falta de reconhecimento do profissional no
Brasil. “O descaso e o abandono
levam a carências que comprometem a qualidade de vida do profissional. A valorização do professor
é responsabilidade do poder público, que em nosso país não tem
a educação como prioridade. É
preciso condição de exercer o ofício com o mínimo de dignidade”.
O vereador Gilson também
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criticou a forma de trato
dispensada a este profissional por parte dos seus
representantes políticos.
“Os professores muitas vezes não têm tempo
para cuidar dos próprios
filhos, tamanha dedicação aos nossos filhos.
Professor não tem vida
própria, seu ofício é de
doação. Os representantes que ocupam o Executivo e o Legislativo
também tiveram contribuição total desse profis

sional e no momento de
retribuir, os gestores declaram que professor ganha muito e não faz nada”.
O vereador Lúcio Carlos, pede a revogação da
concessão à Embasa para
prestação de serviços ao
município. Foi impetrado
pelo Executivo mandado de segurança determinando suspensão da
tramitação do projeto. “A
atitude é incoerente, pois
estamos buscando revo
gar uma lei imoral. A ação

a Prefeitura informou que
está impossibilitada de fazer investimentos na área
por tempo indeterminado.
O atleta pediu ainda que
o Legislativo busque regulamentação ao esporte através da aprovação
de três projetos de lei

Vereadores
Aguinaldo Pereira Junior
Alcione Rodrigues de Macedo
Antonio Carlos de A. Matos
Ben-Hir Aires de Santana
Célio Seikiti Akama
Hipólito dos Passos de Deus
Izabel Rosa de O. dos Santos

Marileide Carvalho de S. Pinto
Núbia Ferreira Souza de Araujo
Otoniel Nascimento Teixeira
Rodrigo Gonçalves de Castro e Sá
Rudival Sampaio Mendes

que tramitam na Casa
O presidente Tito afirmou que dará prioridade
à aprovação destes projetos de lei e que o esporte será considerado
nas emendas orçamentárias feitas pela Câmara para o próximo ano.

Câmara busca resolução para o
endereçamento postal em Barreiras

Gilson Rodrigues de Souza

Lúcio Carlos de Souza Ferreira

que altera o código tributário do município,
sob justificativa de ferir o
princípio de separação dos
poderes e adentrar limites
privativos do Executivo.
Foi aprovada moção de
aplauso aos professores,
pela passagem do Dia 15
de Outubro, e moção de
aplauso aos instrutores
de trânsito pela passagem
de 16 de outubro, dia comemorativo da classe,
ambas a pedido da vereadora Karlúcia Macêdo.

Câmara abre espaço para debate sobre esporte

2º Secretário :
Antonio Eugenio Barbosa

Maria das Graças M. do E. Santo

do vereador, respaldado
pela lei orgânica municipal e pelo regimento
interno. Estamos aqui representando o interesse
de quase 150 mil pessoas”.
Chegaram à Casa veto do
Executivo à lei 1.044/13,
que dispõe sobre obrigatoriedade das agências bancárias de terem guarda-volume e veto à lei 1.042/13,
que dispõe sobre os serviços de transporte coletivo
escolar em Barreiras. Também foi vetada lei 1.045/13,

A sessão ordinária de
quarta-feira (09/10) teve
participação do desportista Cid Souza Batista,
que usou a Tribuna Popular para reclamar mais
investimentos em esporte no município. Cid é
faixa preta em Jiu-Jitsu,
fundador, professor e coordenador do Projeto Kirius Luta pela Paz e Vida.
Cid falou de seu trabalho
de combate às drogas e à
violência e afirmou que

recorreu diversas vezes
à administração municipal, mas que não há contrapartida alguma ao esporte no município. Não
existe apoio financeiro
nem há projetos que permitam qualquer suporte a atletas. Citou ainda
as condições precárias
dos aparelhos esportivos:
quadras
poliesportivas
abandonadas e ginásio
municipal sem estrutura
adequada. Segundo Cid,

Para avançar na consolidação do endereçamento
postal da cidade de Barreiras, os vereadores se
reuniram com a coordenadora da administração
tributária da Prefeitura,
Sra. Lenira Maria Almeida e os servidores Bruno
Nogueira e Ednalvo Soares. Também participou
do encontro o gerente do
centro de distribuição dos
Correios, Sr. Jorge Reis.
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Os vereadores pediram
mais celeridade na aplicação da legislação que
trata do tema: Lei 636 de
2004, que dispõe sobre a
denominação, emplacamento, numeração das
vias públicas e institui a
obrigatoriedade da colocação de numeração predial em cada domicílio
do município; Lei 937 de
2011, que estabelece a nomenclatura e codificação
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dos logradouros públicos e lei 977
de 2011, que dispõe sobre a denominação de bairros, logradouros e bens públicos municipais.
Os representantes da prefeitura afirmaram que está
concluído o novo mapa da
cidade com ruas e bairros definidos e devidamente nomeados.

Muitas ruas ainda não receberam
placas indicativas, porém, a
maior dificuldade relatada se
refere a não obediência aos
dados do Cadastro Único de
Imóveis por órgãos como Embasa, Coelba, cartórios, instituições bancárias e comerciais.
Para sanar o impasse, o presi

dente Tito sugeriu a criação de um
projeto de lei que determine o cadastro imobiliário municipal como
único comprovante de residência
válido para cidadãos e empresas.
O projeto deverá ter co-autoria de todos os edis.
“Precisamos consolidar, ampliar
e fortalecer o endereçamento

postal no município, processo que se arrasta desde 2004.
A Câmara se dispõe a fazer o possível dentro das suas competências
para contribuir com essa finalização e permitir que todo cidadão
tenha respeitado seu direito de receber correspondência em seu domicílio”, afirmou o presidente Tito.

Concessão da Embasa é discutida em plenário

Na sessão ordinária de terça-feira (08/10), os vereadores debateram o projeto do Legislativo
de nº 092/13, que foi retirado da
pauta de votações para ser melhor analisado. O PL pede pela
revogação da lei municipal 975
de 2011, que autoriza o município a celebrar contrato de programa com a Empresa Baiana
de Águas e Saneamento – Embasa. O autor, vereador Lúcio,

criticou mais uma vez o serviço oferecido pela empresa,
a paralisação das obras de esgotamento sanitário e o pagamento da taxa de esgoto de
80%, que classificou exorbitante.
O vereador Tito defendeu a revogação, afirmando que o referido
contrato fere a lei orgânica do
município, que deve ser o responsável em administrar a água
e lembrou que foi contrário à

renovação do serviço por mais
trinta anos à época da votação.
Para o vereador Digão Sá o cancelamento da concessão tem que
considerar, sobretudo, como o
município passaria a gerir o sistema de abastecimento de água,
levando em conta impacto financeiro, treinamento de pessoal,
tempo de planejamento da operação, para que o município não corra o risco de ficar sem o serviço.

projeto de lei 104/13, de autoria de todos os vereadores,
que estabelece o Cadastro Único
de Imóveis da Prefeitura Municipal de Barreiras como único banco de dados oficial para atestar,
mediante declaração de localização, a residência da pessoa
natural e o domicílio da pessoa jurídica, em conformidade com as leis municipais
636/2004, 937/2011 e 977/2011.
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Comissão da Paz discute segurança em sessão

condolências à seus familiares, ora presentes na galeria.
Alguns vereadores repudiaram
a decisão do governo do Estado de transferir para Luis Eduardo Magalhães o presídio regional, previsto anteriormente
para ser sediado em Barreiras.
Os novos conselheiros tutelares,
eleitos pelo voto direto no último

sábado (28/09) participaram da
sessão e tiveram apoio dos edis,
que se colocaram à disposição para
realizar um trabalho em parceria.
A Tribuna Popular desta quarta-feira vai ser ocupada pela
Comissão da Paz, que dentre
outros quesitos, vai tratar da Caminhada pela Paz, que acontece
na próxima quinta-feira (03/10).

conquistas fossem viabiliza- Educação pública é tema da tribuna popular
das, como a chegada do Corpo de Bombeiros, conclusão
do contorno viário, e mais investimentos
em
segurança.
Gill Machado reconheceu conquistas, mas afirmou que ainda há muito a ser feito na busca
de uma cidade mais tranquila,
a exemplo do combate às drogas, educação de qualidade, ruas
com infraestrutura adequada, A tribuna popular na sessão desta Fundo de Manutenção e Deseninvestimento em iluminação quarta-feira (25/09) foi usada pelo volvimento da Educação Básica
pública e incentivo ao esporte. presidente do Conselho Munici- – Fundeb e dos demais convênios
de Educação, professor Jorge cujas verbas são direcionadas. O
Transporte Público em Barreiras é alvo de críticas pal
Luiz Silva Pereira e pelo secretário secretário Cosme Ferreira relatou
de educação do município de Bar- os problemas que a educação do
reiras, professor Cosme Ferreira. município enfrenta, a exemplo
O presidente do Conselho criticou da falta de estrutura das escolas e
a atuação da secretaria de educa- desvio de funções de servidores.
ção e destacou a não valorização Segundo ele, muitos funcionários
profissional através da prática de estavam sendo remunerados sem
atraso de salários, falta de material comparecer ao trabalho, fato que
de trabalho, não pagamento de justificaria as recentes demissões
hora extra e não concessão de va- que vem acontecendo paulatinale-transporte. Jorge Luiz afirmou mente. Quanto aos salários atraNa sessão ordinária de terça-feira tomar a decisão de oferecer um que existem dificuldades em obter sados o secretário garantiu que a
(01/10), o presidente Tito usou a serviço melhor para a população, informações sobre gastos, aplica- solução será dada em poucos dias.
tribuna para criticar o transpor- o que, aliás, foi promessa de cam- ção dos recursos provenientes do
te coletivo de Barreiras. O verea- panha. O transporte em nossa ciSaúde municipal é debatida no plenário
dor classificou o poder Executivo dade sofre constantes avaliações
como omisso em relação ao ofere- negativas da população”, recla- Na sessão de terça-feira (24/09) sionais alegam condições inadecimento do serviço – sem qualida- mou. A Câmara homenageou o os vereadores se solidarizaram quadas de trabalho e quadro de
de e irregular, haja vista a inexis- músico Allam Matos, falecido dia com os agentes comunitários de pessoal insuficiente para cobertência de licitação ou mesmo de 26 de setembro. Foi lido um bre- saúde, que estão há quase dois tura municipal. Em assembléia
previsão para realizá-la. “Compe- ve histórico da vida profissional meses sem recebimento de sa- realizada no plenário da Câmara,
te apenas ao prefeito de Barreiras do cantor e os edis prestaram suas lários. Além do atraso, os profis ficou definida paralisação para
A Tribuna Popular da Câmara,
na quarta-feira (02/10), foi usada
por Gill Machado e Paulo Baqueiro, representantes da Comissão
da Paz da cidade de Barreiras.
Criada em 2006, o intuito era promover ações que mobilizassem o
poder público quanto às melhorias
necessárias na segurança pública.
Paulo Baqueiro destacou a importância da participação da
sociedade nas reuniões e movimentos da comissão, o que, segundo ele, permitiu que algumas

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

a próxima sexta-feira (27/09).
Alguns edis criticaram a saúde
pública em Barreiras, alegando
falta de médicos, de medicamentos e dificuldades na marcação de
exames. A vereadora Graça Melo

pediu o apoio dos colegas na aprovação do projeto de lei 097/2013
de sua autoria, que estabelece
prazo máximo para marcação
de consultas e exames de pessoas a partir dos 60 anos de idade.

AIBA marca presença em sessão da Câmara

Tribuna popular é utilizada pelos Correios

A Câmara concedeu o espaço da
tribuna popular na quarta-feira
(18/09) aos Correios, que a convite da Câmara falaram sobre
o trabalho realizado na cidade
de Barreiras. O gerente regional
Rondinelli Queiroz Carvalho,
o gerente de distribuição Jorge
Reis e o responsável pelo setor
operacional, Eraldo Moura expuseram as dificuldades quanto
à entrega de correspondências.

Segundo Eraldo Moura um grande entrave é a numeração das residências, às vezes ausente, outras
vezes duplicada. Algumas ruas
também não têm placa de identificação ou código de endereçamento postal. A lei 977 que codifica os
logradouros da cidade foi aprovada na Câmara em 2011. Segundo
os Correios, dentro de três me A tribuna popular da Câmases o processo de endereçamen- ra foi usada nesta quarta-feira
to vai estar totalmente efetivado. (11/09) pela Associação dos
e Irrigantes da
Taxa de esgoto em Barreiras volta à pauta Agricultores
Bahia - Aiba, que fez um apaNa sessão ordinária de terça- morado liminar que suspendia a nhado das principais atividades
-feira (17/09), os vereadores vol- cobrança, após um mandado de desenvolvidas na região oeste.
taram a tratar da cobrança da segurança ser impetrado por um O vice-presidente Celestino Zataxa de esgoto no município de morador do bairro Vila Brasil. nella e o engenheiro agrônomo
Barreiras. Desta vez, discutiram A insegurança em Barreiras foi José Ursino levaram a público
a decisão do Tribunal de Justiça outro tema levantado e os vere- as vitórias conquistadas na busda Bahia, contrária ao pedido de adores discutiram medidas para ca de tornar a região - com área
liminar do Executivo pela derru- coibir os atos de violência prati- agrícola de cerca de 2 milhões
bada da lei municipal 1.029/13, cados. Segundo os vereadores a de hectares - cada vez mais avanque proíbe a cobrança de taxa população está encarcerada den- çada no que se refere à safra e
de esgoto na cidade. Na última tro de suas residências, onde nem à qualificação da mão-de-obra.
semana, edis já haviam come mesmo se sente totalmente segura. Segundo eles, informações são

levadas com freqüência aos
seus associados através de cursos e palestras que conscientizam acerca da importância
de proteger o meio ambiente.
Destacaram ainda a necessidade
de realizar treinamentos e cursos
com jovens aprendizes para futuramente trabalharem na agricultura.
Os representantes da Associação
relataram também as dificuldades históricas enfrentadas pelos
agricultores, principalmente em
relação ao escoamento da safra - pela ausência de porto - e
às péssimas condições de conservação das estradas vicinais.
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