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Os vereadores Marileide e Lucio 
Carlos criticaram o governo do 
Estado quanto à atuação em segu-
rança pública, citando a não rea-
lização das obras do presídio no 
município e da base comunitária 
no bairro Santa Luzia. “Além dos 
altos índices de violência, temos de 
conviver com a falta de investiga-
ção de crimes e ausência de ações 
para coibi-los”, afirmou Lucio.
Todos os vereadores se solidariza

Na sessão desta terça-feira (12/11), 
os vereadores comemoraram a san-
ção da lei 1048/13, de autoria do 
vereador Alcione, que altera a lei 
667/05 e possibilita a transferên-
cia da permissão para o exercício 
da profissão de mototaxista após 
dois anos da prestação do serviço.
O governo do Estado foi alvo de 
críticas em relação à área da saú-
de, sobretudo pela falta de inves-
timentos em novos hospitais. O 
Hospital do Oeste foi citado pela 
altíssima demanda, pois atende 
não só a região oeste, mas os es-
tados do Piauí, Tocantins, Goiás e 
Minas Gerais. “O governo estadual 
deveria construir unidades hospi-
talares em outras localidades da 
região, para que as pessoas não ti-
vessem que vir a Barreiras buscar 
atendimento, superlotando o HO”, 

Na sessão ordinária de terça-feira 
(19/11), os vereadores receberam 
o Bispo Dom Josafá Menezes, que 
relatou o trabalho que a diocese 
vem realizando na região. Den-
tre as atividades em andamento 
citou a construção do memorial 
em homenagem ao Bispo Dom 
Ricardo Weberberger, além da 
preparação de uma biografia, e o 
projeto para a festa do Senhor dos 
Aflitos de 2014. Também convi-
dou a população para prestigiar 
a vinda a Barreiras pela primeira

ram à vereadora Karlúcia Ma-
cêdo, cujo filho faleceu na últi-
ma semana, e aprovaram moção 
de pesar a toda família de Caio 
Crisóstomo Macêdo Antonio.
Também houve moções de pe-
sar pelo falecimento de João 
Carlos de Oliveira, a pedido 
da vereadora Marileide Car-
valho; e pelo falecimento de 
José Leandro Pereira, a pedido 
do vereador Aguinaldo Junior.

afirmou a vereadora Graça Melo.
O presidente Tito usou a tribu-
na para cobrar da administração 
municipal mais transparência e 
eficiência em relação aos reque-
rimentos que são enviados pelo 
Legislativo e permanecem sem re-
torno oficial. “Muitos mandados 
de segurança foram impetrados 
pelos vereadores contra a atual 
gestão, que ainda assim, se nega 
a prestar contas a esta Casa e, 
consequentemente, à população. 
Mesmo com a omissão, a mesa e 
os demais edis tem unido esfor-
ços junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios para acompa-
nhar rigorosamente a aplicação 
dos recursos públicos”. O vere-
ador também criticou o atra-
so dos salários de servidores e a 
inexistência de obras municipais.

vez da imagem peregrina do Di-
vino Pai Eterno próximo domin-
go (24/11) no Parque de Exposi-
ções Engenheiro Geraldo Rocha.
O vereador Eurico criticou a atu-
ação das operadoras de planos de 
saúde, cujas mensalidades em geral 
são caras e o serviço oferecido não 
é considerado eficiente pela popula-
ção, que faz constantemente avalia-
ções negativas. “Há planos em nossa 
cidade que demoram até cinco dias 
para autorizar um exame. Quero 
repudiar esse mau atendimento”.

Dom Josafá Menezes participa de sessão na Câmara

Vereadores criticam Governos Estadual e Municipal
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Criado pela Lei 1.028 de
16 de Abril de 2013

ações que buscam acesso à 
educação, saúde, formação 
profissional, inclusão digi-
tal e proteção de direitos.
O Conhecer para Nutrir 
busca promover a boa 
alimentação das crianças 
até 5 anos, articulando 
governo e sociedade ci-
vil para capacitar agentes 
comunitários de saúde, 
cozinheiras e merendei-
ras de escolas a promover 
hábitos saudáveis e valo-
rizar alimentos regionais. 
Cintia informou ainda 
que precisa do Poder Exe-
cutivo para a assinatura 
de um termo de respon-
sabilidade para garantir a 
continuidade do projeto. 
A vereadora Karlúcia Ma-
cêdo cobrou mais uma vez

Os vereadores receberam 
na sessão desta quarta-
-feira (06/11) para uso da 
Tribuna Popular as repre-
sentantes da Fundação 
Cargill, Emilia Moreno e 
da Fundação Abrinq, Cin-
tia da Cunha, que falaram, 
dentre outras questões, 
a respeito da parceria no 
Projeto Conhecer para 
Nutrir. A Fundação Car-
gill foi criada há 40 anos 
para ser o núcleo de ação 
social da empresa Cargill e 
tem elaborado projetos de 
combate à fome, à obesida-
de e ao desperdício de ali-
mentos. Já Emília Moreno 
afirmou que o fato de um 
terço dos alimentos pro-
duzidos no mundo serem 
desperdiçados, levantou

 o pagamento de salários 
atrasados dos servidores 
públicos do município e 
informou sobre a limi-
nar concedida em favor 
do mandado de seguran-
ça por ela impetrado so-
licitando informações à 
secretaria municipal de 
finanças quanto à verba 
da educação e o impac-
to financeiro do Plano de 
Cargos e Salários do Ma-
gistério. Na sessão ante-
rior os vereadores Alcio-
ne Rodrigues e Otoniel 
Teixeira já haviam come-
morado liminar favorável 
a mandado de segurança 
requerendo do Execu-
tivo informações sobre 
os investimentos do pri-
meiro semestre de 2013.

a reflexão de como pode-
riam atuar no incentivo à 
segurança alimentar. Bar-
reiras foi uma das cidades 
escolhidas para pôr a ação 
em prática, devido ao nú-
mero de crianças subnu-
tridas e com baixo peso. 
A Abrinq é uma  funda-
ção  sem fins lucrativos 
constituída há 23 anos e 
tem por meta mobilizar 
a  sociedade para questões 
relacionadas aos direitos 
da  infância  e da adoles-
cência, por meio de pro-
gramas de estímulo a  po-
líticas  públicas na área. 
Cintia Cunha afirmou que 
mais de cinco milhões de 
crianças no país já foram 
beneficiadas pelo trabalho 
da Fundação, pautada por

Tribuna discute saúde alimentar
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Na sessão ordinária de quarta-
-feira (30/10) foi votada uma 
série de projetos orçamentários 
para os próximos anos: LDO 
(lei de Diretrizes Orçamentá-
rias), PPA (Plano Plurianual) e 
LOA (Lei Orçamentária Anual).
LDO – Projeto de Lei 004/13, 
dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamen-
tária de 2014. A LDO é um ins-
trumento de planejamento para 
garantir a boa aplicação dos 
recursos públicos e, portanto, 
estabelece ações, prioridades e 
metas para a administração pú-
blica municipal visando o exer-
cício financeiro do próximo ano. 
PPA – Projeto de Lei 012/13, 
institui o plano plurianual para 
o próximo quadriênio (2014-
2017). É estruturado em três ei-
xos: Inclusão Social e Cidadania, 
Infraestrutura e Desenvolvimen-
to Sustentável e Gestão Pública 
e Participação Cidadã, que, se-
gundo justificativa do projeto, 

o orçamento, caso necessário.
Todos os edis apresenta-
ram emendas à LDO, ao PPA 
e à LOA, indicando investi-
mentos em obras e serviços.
Foram rejeitados por todos os 
edis os vetos integrais do Po-
der Executivo às seguintes leis 
aprovadas pelo Legislativo:
Lei 1042/13, de autoria do verea-
dor Célio, que dispõe sobreservi-
ço de transporte coletivo escolar.
Lei 1044/13, de autoria do vere-
ador Ben-Hir, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das agências 
bancárias que possuem portas 
com dispositivo de travamento 
eletrônico em manter guarda-
-volume na área que as antecede. 
Lei 1045/13, de autoria do ve-
reador Tito, que altera o novo 
Código Tributário do Municí-
pio (Lei Municipal nº 922/2010).
Foi mantido o veto parcial à 
Lei 1037/13, de autoria dave-
readora Núbia, que institui as 
cores oficiais do município.

referem-se a demandas governa-
mentais levantadas em reuniões 
comunitárias, mesas de diálo-
gos e conferências municipais. 
LOA - Projeto de Lei 015/13,
estima a receita e fixa a des-
pesa do orçamento para o 
exercício financeiro de 2014.
Compreende o orçamento fis-
cal e o orçamento de seguridade 
social, estimados em 302 mi-
lhões de reais. Determina pro-
gramas, projetos, atividades, 
planos e políticas públicas para 
promover o desenvolvimen-
to econômico e social, prestar 
serviços básicos ao cidadão e 
fazer investimentos que atendam 
às necessidades da população.
Foi rejeitado o parecer da Co-
missão de Finanças, Orçamento, 
Contas e Fiscalização ao PL 015, 
que possibilitava o remaneja-
mento total da verba. Por 11vo-
tos ficou definida uma margem 
de 15% para que o Executivote-
nha possibilidade de redistribuir

As leis voltam à Prefeitu-
ra para aguardar sanção.

A tribuna popular seria ocu-
pada pelo secretário municipal 
de finanças, Pedro Antonio de 
Oliveira Neto, convidado a es-
clarecer temas relacionados à 
sua pasta (a exemplo de atraso 
no pagamento de servidores).
O secretário informou impossi-
bilidade de se apresentar minu-
tos antes de ser iniciada a sessão.
Desde o mês de abril foram apro-
vados pela Câmara dois convites 
e uma convocação ao represen-
tante municipal e diante da sua 
ausência, o presidente Tito afir-
mou que adotará medidas legais 
para viabilizar o acatamento da 
determinação do Legislativo.
De acordo ao artigo 39 da Lei 
Orgânica Municipal a atitude 
de não comparecimento à con-
vocação por autoridade mu-
nicipal representa crime con-
tra a administração pública.

Câmara aprova orçamentos para 2014
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Na terça-feira (22/10) a Câma-
ra promoveu sessão ordinária 
para marcar o Outubro Rosa, 
movimento popular comemo-
rado em todo o mundo em 
combate ao câncer de mama. 
A mastologista Alba Lima Dias 
usou a tribuna para fazer um 
alerta de prevenção à doença.
A médica explicou que ritmo de 
vida agitado, falta de atividade 
física e obesidade, maternidade 
tardia, uso de anticoncepcional 
durante muitos anos, histórico de 
câncer entre mãe ou irmãs, dieta 
rica e gorduras e pobre em fibras 
são fatores de risco, ou seja, podem 
contribuir no decorrer do tem-
po para o surgimento da doença.
A doença pode se apresentar na 
mama como ferida, tumor, mi-
crocalcificação ou inchaço e não 
é, como se acredita, doença de 
mulheres idosas. Não há me-
dicação que previna o apareci-
mento do câncer de mama, mas 
a detecção precoce através de 
autoexame ou exames clínicos 
como mamografia e ultrassono-
grafia, facilitam o tratamento e 
aumentam as chances de cura.
Alba Dias atenta ainda para a 
existência da lei federal 11.664

 numerosos à tinta nanquim. Seu 
estilo singular o associa à arte 
abstrata, em que procura não re-
presentar a natureza em forma 
acabada. As linhas e texturas dos 
seus quadros exploram o caráter 
falível dos olhos e a imaginação 
criadora; produz formas alusivas 
surreais: anônimos, margaridas, 

to de transferir sua concessão,  
caso precise mudar de traba-
lho. Atualmente há muitos mo-
totaxistas que não estão con-
seguindo concessão”, afirmou 
o vereador autor do projeto.
O vereador Carlão relembrou que 
o projeto originário da lei 667 
foi do vereador Tito e a preten-
são era legalizar o trabalho dos 
mototaxistas, mas, para o edil, 
o que realmente precisa ser feito 
atualmente é o combate a clan-
destinos, que não vem ocorrendo.
A vereadora Núbia informou 
que há um projeto de sua auto-
ria que também pretende bene-
ficiar a classe. O PL 008 dispõe 
sobre a criação de um progra 
ma de incentivo a mototaxis-
tas, motoboys e assemelhados.

É natural de Barreiras. Des-
de 1994, o desenhista e colo-
rista vem trabalhando a técni-
ca bico-de-pena, usando traços

Na sessão ordinária de terça-feira 
(29/10), foi aprovado em duas 
votações o projeto de lei 085/13, 
de autoria do vereador Alcione 
Rodrigues, que altera o parágrafo 
3º, da lei municipal 667/05, que 
institui o sistema de transpor-
te de passageiros e prestação de 
serviços através de motocicletas.
Fica assim redigido: “As permis-
sões poderão ser transferidas 
após dois anos de uso pelos per-
missionários, contados da data 
de sua expedição, permitida a 
renovação ou retorno após seis 
anos, contados da data de trans-
ferência”. Pelo texto anterior as 
permissões eram intransferíveis.
“Fico satisfeito que possamos 
aperfeiçoar a lei para a categoria.
O mototaxista deve ter o direi

Está aberta ao público na Câ-
mara Municipal de Barreiras a 
exposição das telas do artista 
plástico Ataliba Campos Lima.

de 2008, que permite à mulher 
detecção e tratamento de câncer 
de colo uterino e de mama atra-
vés do Sistema Único de Saúde.
A vereadora Karlúcia Macêdo e 
o vereador Lúcio Carlos critica-
ram a saúde municipal, sobretu 
do na área oncológica, alegaram 
falta de garantias de direitos às 
mulheres, ausência de equipa-
mentos e especialistas, inexistên-
cia de métodos e campanhas de 
prevenção e combate a doenças.
A vereadora Graça Melo, lí-
der do governo, afirmou que 
não há mamógrafo no muni-
cípio, mas há convênios com 
algumas clínicas, o que per-
mitiria a realização do exame.
A vereadora Beza cobrou a 
contratação de mais médicos e o 
vereador Carlão reclamou das di-
ficuldades de acesso que tem ca-
racterizado o sistema público de 
saúde. “Na cidade não se está con-
seguindo marcar um exame de san-
gue, imaginem uma mamografia.
Vale lembrar que o orçamen-
to da saúde previsto para 2014 
é de 95 milhões de reais; deve-
mos acompanhar a aplicação 
do dinheiro”, afirmou Carlão.

girassóis, sóis, caracóis, fo-
lhas, cabeças de aves e pei-
xes, dragões, cidades e bata-
lhas. A fecundidade também 
é tema marcante em sua obra.
A exposição fica disponí-
vel à visitação até o próximo 
dia 11 de dezembro, de acor-
do ao expediente da Casa.

Câmara de Barreiras participa do Outubro Rosa

Mototaxistas acompanham votação de projeto 

Ataliba Campos Lima expõe telas na Câmara
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Vereadores pedem mais me-
lhorias no trânsito da Cidade.
A noite de terça-feira (05/11) 
foi de homenagem na sessão 
ordinária da Câmara. Estive-
ram presentes músicos, paren-
tes e amigos do instrumentista 
Isac Forte, falecido na última 
quinta-feira (31/10), vitima de 
um acidente automobilístico. 
Muitos dos vereadores pedi-
ram providências à adminis

tração municipal para organizar 
melhor o trânsito de Barreiras, 
com mais sinalização do tranzi-
to e campanhas educativas para 
diminuir os índices de acidentes. 
A BR 242, que corta o cen-
tro da cidade, foi citada como 
uma das áreas mais perigosas, 
isso pelo intenso fluxo de veí-
culos e inexistência de rotató-
rias, faixa de pedestres, semá-
foros e placas de sinalização.

Vereadores pedem melhorias no trânsito


