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Câmara de Barreiras aprova lei que regulamenta atividade de bombeiro civil,
voluntário e municipal, e, abre discussão a respeito da epidemia do Zika Vírus
Na quarta-feira (30/03) a Câmara Municipal de
Barreiras realizou sessão plenária para discutir
temas diversos e relevantes para nossa população.
Dentre eles uma questão de saúde pública que tem
aﬂigido os brasileiros, o avanço do Zica Vírus e as
consequências da microcefalia. A sessão contou
com a presença na Tribuna Popular da senhora Aida
Okawati, diretora da MIQUEI – Movimento de
Inclusão pela Qualiﬁcação do Especial
Independente.
Também foi realizada a votação em caráter de
urgência, e aprovação por unanimidade do Projeto
de Lei nº 008/2016 de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a regularização da
atividade de bombeiro civil, voluntário e municipal,
no âmbito do município de Barreiras e sua
obrigatoriedade nos estabelecimentos onde haja
grande circulação de pessoas, após aprovação
favorável de parecer da Comissão de Constituição
Justiça e Redação ﬁnal. Este projeto contou com a
contribuição de proﬁssionais e alunos do curso de
bombeiros civis de Barreiras, que também
estiveram presentes na Casa.
A senhora Aida Okawati, compareceu ao
plenário para ampliar o debate sobre um assunto
que merece nossa atenção e nos afeta diretamente. E
questionou o fato de não existirem campanhas e
ações suﬁcientes na cidade e região para prevenção
do alastramento do vírus que gera consequências
sociais severas. Demonstrou grande preocupação
com a conﬁrmação de casos na cidade, e, a recusa da
sociedade e autoridades em aceitar a ideia de
pandemia e de dar a devida atenção ao problema.
Mãe de uma menina também com deﬁciência,
diretora e fundadora da instituição MIQUEI que
atende não só Barreiras como a região oeste,
convive diariamente com as diﬁculdades geradas
pelas deﬁciências. Falou a respeito do ciclo de

transmissão do zika vírus e consequências, a
principal delas a microcefalia. Fez um apanhado
histórico para contextualizar o assunto, o problema
social gerado relacionado com a deﬁciência, e
demonstrou preocupação com a rapidez do
processo de contaminação.
Falou também da síndrome de Guillain – Barré,
muito perigosa e que qualquer um de nós pode vir a
desenvolver. Segundo ela a sociedade ainda não
entendeu a gravidade do problema. Existindo uma
graduação na microcefalia fazendo com que essas
pessoas sofram as mais diversas consequências.
Que isso é um problema social, que afeta as
famílias, trás abandono e diﬁculdades. “Homens
estão abandonando mulheres com ﬁlhos que tem
microcefalia”. Ela cobra do poder público
Legislativo e Executivo ações concretas para

prevenção e assistência a essas crianças e famílias.
Considera que a atitude do governo tem sido lenta e
isso é injusto, e, que é preciso que políticas públicas
sejam realizadas e que saibamos lidar com essa
situação da qual desconhecemos todas as
circunstâncias.A presença dela na Tribuna Popular
e o diálogo, foram bem recebidos pela Casa que está
mais atenta à situação e disposta a tratar do tema
com atenção e cuidado.
Questionou-se por parte dos vereadores a
atuação do atual secretário de saúde, no entanto,
também se ponderou que sua presença na secretaria
de saúde é recente. Sendo que existe de ambas as
partes a disposição para estabelecer diálogo a
respeito das diﬁculdades enfrentadas pela
população no atendimento na rede municipal de
saúde.
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brasileiras, citou exemplos em que houve a
distribuição de cartilhas com orientação sexual de
conteúdo e caráter duvidoso, como um caso
ocorrido em Recife que deixou as famílias
estarrecidas. “Vejam a insistência do autor para
despertar a curiosidade das crianças para essa
prática”, e o livro ainda aﬁrma que as pessoas
grandes não sabem de nada.
Questiona o fato sobre quem tem autoridade
moral para dizer o que é certo e errado para uma
criança, senão os pais quando se trata de educação
moral. Aﬁrma que esta escola violou a lei, uma vez
que estava violando um direito. Citou ainda,
outros exemplos em que os alunos são induzidos a
dizer sobre aquilo que não estão amadurecidos
para administrar.
Segundo o senhor Nagib, o MEC
contrariando normas maiores como o Tratado
Internacional – A Convenção Americana de
Direito Humanos e decisões legislativas, tendo em
vista que o Congresso Nacional no ano de 2014
retirou o assunto do Plano Nacional de Educação,
recomenda por conta própria desde 1997 que esses
temas sejam levados para sala de aula.
Ele questiona que direito teria um funcionário
público de chamar as coisas das quais acreditamos
de preconceito, caso do professor em sala de aula
seguindo as recomendações do MEC para o tema.
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Então fala dos limites éticos e jurídicos da
atividade de docente, pois, as liberdades não são
absolutas e liberdades protegidas pela
constituição devem ser preservadas.
Explica que alguns princípios constitucionais
são violados nestas circunstâncias como, por
exemplo, a liberdade de consciência e crença,
tendo em vista que o estudante é uma audiência
cativa, de presença obrigatória em sala de aula.
Sendo assim ele e sua família tem seu direito de
liberdade de pensamento e de crença violados
quando o professor diz qualquer coisa na sala de
aula na promoção de valores hostis. “O estudante
é um ser vulnerável”. São seres em processo de
formação e os pais não sabem necessariamente o
que acontece em sala de aula.
O senhor Nagib gostaria de deixar claro que o
poder público muito menos seus funcionários não
podem se meter em determinados assuntos. E em
se tratando de Plano Municipal de Educação as
famílias de Barreiras precisam tomar
conhecimento dessas questões e participar.
Foi concedido espaço na Tribuna Popular
para o segundo palestrante Senhor Carlos de
Moraes Brito, ele explanou a respeito de sua visão
quanto a ideologias de gênero. Ele considera
importante o entendimento desse tema e diz que
sua abordagem será em torno das consequências

(Ideologia de gênero na escola).
Segundo ele o risco é quanto à estruturação da
personalidade da criança que é obrigada a receber
essa informação entre quatro paredes sendo que o
nosso caráter vem desse momento de formação.
Quando ela recebe certas informações terá um
conﬂito psicológico em casa, daí a implantação de
um conﬂito na família, que começa a se instalar e
estabelece um modelo de independência
funcional. Nesse momento não se tem mais os
limites, o modelo funcional foi afetado e as
famílias perdem o legado de comando sobre seus
ﬁlhos. E devemos entender que a geração que virá
após disso será uma geração muito difícil.
Ainda segundo o senhor Carlos Brito, as
tendências comportamentais são desenvolvidas
dentro da família e logo teremos uma geração que
estará desenvolvendo problemas psicológicos
terríveis. “Imaginem os senhores uma criança
passando todo esse período, recebendo no ensino
e essas informações sendo armazenadas...
recebendo a ideia de que ela não tem identidade de
gênero”. Sua origem, sua sexualidade e seu papel
na sociedade serão afetados.
Para ele a motivação da sexualidade das
crianças prematuramente gera a pré-disposição
para pessoas com problemas psicossomáticos. E
essa ideologia de gênero não deve caber no nosso
plano municipal de educação.
As variações da família tem trazido
consequências e quando essa ideologia entra na
sociedade coloca em risco o processo de formação
da família. “Estamos hoje com os consultórios
psicológicos abarrotados de pessoas em busca de
respostas”. “A sociedade está sofrendo com
jovens e pessoas que não tem limites e por trás
dessa ação existe uma família desesperada”.
Após a ocupação da Tribuna, os vereadores se
pronunciaram sobre os temas abordados,
colocando os seus pontos de vista, e ratiﬁcando o
compromisso em analisarem com ampla
discussão o projeto de lei do Poder Executivo que
institui o Plano Municipal de Educação no
município.
Finalizando a sessão, o presidente Tito
agradeceu aos palestrantes pela importante
participação, destacando a seriedade do debate e
ressaltando que a mensagem trazida à Câmara
repercutiu para toda a população barreirense e
regional que pôde acompanhar pelos veículos de
comunicação do Poder Legislativo.
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Sessão plenária da Câmara Municipal de Barreiras acolheu grande número
de agentes recém-formados do Corpo de Bombeiro Civil em suas galerias

Após a leitura do expediente, rito inicial de
cada sessão para que os projetos de lei comecem a
tramitar, foi franqueada a palavra aos vereadores,
para seus pronunciamentos.
Os agentes do Corpo de Bombeiro Civil
lotaram as galerias para acompanhar o debate
sobre a regulamentação das suas atividades, com
base na Lei Federal 11.901/2009, que obriga a
contratação de bombeiro civil para atuação na
prevenção de acidentes em aglomerações de
pessoas em eventos e outros, tendo como
ﬁnalidades principais à prestação humanitária de
busca, resgate, salvamento e ações de proteção
ecológica.
Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiro Civil
diferentemente do que muitos podem imaginar,
não vivem só de apagar incêndios. Esse

proﬁssional que não faz parte do Corpo de
Bombeiros Militar é responsável, entre outras
funções, principalmente pela prevenção,
avaliação de riscos existentes, resgate de pessoas
e intervenção em acidentes elétricos, hidráulicos,
e de produtos químicos.
Por outro lado, os vereadores reclamaram
ainda sobre os principais problemas que a
população barreirense vive em seu cotidiano, a
exemplo da má prestação de serviço da Embasa,
bem como os serviços públicos do Poder
Executivo como a educação, que foi adiado o
início das aulas, devido o não cumprimento do
Executivo com os proﬁssionais da educação no
repasse do reajuste que é direito dos proﬁssionais,
a não ampliação da carga horária dos últimos
concursados no município, sendo que pessoas são
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contratadas para ocuparem vagas reais que é
direito dos concursados, e com isso não se chega a
um consenso com os proﬁssionais.
Outra crítica dos vereadores tem sido com
relação a instalação de toldos nos pontos de
ônibus, onde a prefeitura municipal investe
muitos recursos dos cofres públicos nesses
abrigos provisórios, que são alugados ao invés de
investir na construção de abrigos permanentes, o
que demonstra descompromisso com a coisa
pública.
E assim o presidente encerrou a sessão com os
agradecimentos aos que acompanharam nas mais
diversas formas, através da participação nas
galerias da Câmara, das emissoras de rádio, da TV
Câmara e aos proﬁssionais da imprensa local
sempre presentes.
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Câmara recebe moradores do Bairro Serra do Mimo
com suas reivindicações na Tribuna Popular
Na quarta-feira (02/03) em sessão
especial, a Câmara Municipal de
Barreiras recebeu em suas galerias os
moradores do Bairro Serra do Mimo, que
d e f o r m a p a c í ﬁ c a e o rg a n i z a d a
reivindicam melhorias de infraestrutura
no bairro, através de cartazes com frases
como, o que queremos é pavimentação,
iluminação, segurança, infraestrutura,
povo da Serra do Mimo pede socorro,
pedindo atenção aos poderes públicos,
entre outras.
O Sr. Elíude Valverde de Souza
ocupou a Tribuna Popular representando
a comunidade e apresentou de forma
lúcida os problemas que a comunidade
está enfrentando, principalmente
quando se trata da questão da falta de
micro e macro drenagem no bairro.
O representante do grupo iniciou sua fala
exibindo um pequeno vídeo que mostra
claramente o problema de infraestrutura que vem
causando transtornos aos moradores e a todos que
vão ao bairro, principalmente em épocas de chuva,
e ainda apresenta dados técnicos que podem
resolver os problemas de macro drenagem da
cidade. “É preciso resolver o problema de
escoamento, de vazões das águas da chuva, bem

como da proteção ambiental”. Frisou Elíude.
Em seguida o presidente Tito passou a palavra
para o pronunciamento dos vereadores, que deram
suas contribuições nos debates, fazendo
questionamentos acerca das colocações sobre os
problemas atuais do bairro, levando em
consideração o desenvolvimento histórico de
formação do bairro, onde não houve um
planejamento urbano, principalmente no que se

refere à distribuição de lotes.
Para o presidente Tito o problema do bairro
Serra do Mimo bem como o da maioria dos bairros
da cidade, são graves e foram acentuados ainda
mais com as fortes chuvas que caíram, onde se
percebeu claramente a falta de estrutura mínima
necessária, o que causou grandes transtornos e
levaram muitas pessoas a perderam seus bens com
o alagamento das residências. “Em poucas
palavras a gente precisa se convencer de que é o
início de uma batalha e não só a Câmara
continuará fazendo essa representação, mas
precisa da mobilização organizada dos moradores
através de manifestos e documentos direcionados
as autoridades competentes”. Frisou o presidente.
Ao encerrar a sessão, o presidente Tito
agradeceu e parabenizou aos moradores da Serra
do Mimo pela mobilização e participação na
Câmara, bem como a todos que acompanharam a
sessão, seja nas galerias, ou através das rádios e da
TV Câmara Canal 4.1, e convidou para as sessões
da próxima semana, de modo especial quartafeira, dia 09, onde a Câmara receberá a viceprefeita de Salvador, a Drª Célia Oliveira
Sacramento para ministrar palestra por ocasião do
Dia Internacional da Mulher com o tema O papel
da mulher no contexto social-político da
atualidade.
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Mulheres barreirenses são homenageadas em Sessão
Solene no dia 08 de Março na Câmara Municipal
Na terça-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a
Câmara Municipal de Barreiras homenageou várias personalidades,
que representaram todas as mulheres da sociedade barreirense.
Em justa homenagem, as mulheres foram presenteadas com a
Estatueta da Mulher em reconhecimento do papel que cada uma em
particular exerce no seu dia a dia, que além de assumirem o papel de
mãe, esposa, administradora do lar e de suas atividades
proﬁssionais, reservam tempo em suas vidas para dedicarem-se ao
bem da comunidade.
A noite de homenagem fez parte da grade de programação da
Câmara Municipal para a semana dedicada à MULHER, onde
muitas atividades foram realizadas como, café da manhã para as
servidoras da Câmara e convidados, com entrega de ﬂores e cartões,
visitas às instituições que prestam serviços às mulheres,
participação de Drª Célia Sacramento, Vice-Prefeita de Salvador na
Tribuna com o tema: “O PAPEL DA MULHER NO CONTEXTO
SÓCIO-POLÍTICO NA ATUALIDADE”, mesa redonda com
especialista falando sobre o Direito da Mulher, Saúde da Mulher,
Educação da Mulher, Psicologia da Mulher e Sexualidade da
Mulher, plantio de árvores em bairros da cidade, Tarde da Mulher
com oferta de serviços sociais de Saúde: consultas médicas, PA,
glicemia, planejamento familiar, ﬁsioterapia; Ação Social: cartão
Bolsa Família, Nis, Cartão do Sus, consulta ao SPC e momento
Fitness com Academia Proﬁt.
Ao homenageá-las, o Poder Legislativo de Barreiras
compreende o papel de todas as mulheres barreirenses na construção
de uma sociedade mais humana e sensível aos pequenos detalhes da
vida. Com a justa homenagem às guerreiras de história, a Câmara
não quis apenas comemorar o Dia da Mulher pela data criada após o
acontecido no dia 08 de março de 1857, com a morte de mais de 130
tecelãs carbonizadas, mas, cujo objetivo é discutir o papel da mulher
na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um
dia terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, com atitudes de
violência masculina, excessivas atividades laborais e desvantagens
aos incentivos e reconhecimento.
Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modiﬁcado
nesta história. “Essa homenagem já é de práxis no calendário desta
Casa Legislativa para que os nobres colegas vereadores possam
publicamente reconhecer e destacar mulheres amigas, mães que
ﬁzeram e continuam fazendo história na sociedade barreirense”.
Falou o presidente Tito.
Ao encerrar esta noite festiva de reconhecimento às guerreiras
barreirense, o presidente agradeceu a presença de todos, de modo
especial às mulheres que aceitaram o convite de seus amigos
vereadores, bem como aos seus familiares, a todos que ocuparam as
galerias da Câmara neste dia de homenagem e os que
acompanharam através das ondas das rádios e da TV Câmara.
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Conﬁra a lista das
homenageadas:
Karinna Pedrosa Moreira Lopes
Ana Claudia
Domingas Alves da Silva
Maria Neuma de Araújo Almeida
Anete Sulamita Sales Farias
Carmélia da Mata Carvalho
Alzira Alves dos Santos
Luiza AndrighettiKlemz
Maria Celda Freire Carvalho
Silvana Isabel Fernandes de Souza
Ivaneide Barbosa Nunes Dias
Eudira da Silva Pinto Almeida
Izabela Lopes Matos Costa
Sheila Maria de Oliveira
Denilza Marçal de Jesus Câmara
Maria de Fátima Feitosa de Araújo
Maria de Lourdes Marques Cordeiro
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Vice-prefeita de Salvador Drª Célia Sacramento ocupa
Tribuna Popular na semana de homenagem a Mulher
Na noite de quarta-feira, 09 de março, a Câmara Municipal de Barreiras em Sessão Solene,
recebeu a Drª Célia Sacramento, Vice-Prefeita de Salvador para falar sobre o PAPEL DA MULHER
NO CONTEXTO SÓCIO POLÍTICO NA ATUALIDADE. Esta foi uma das principais atividades
promovidas pelo Poder Legislativo em homenagem às mulheres.
Com a participação signiﬁcativa de mulheres e homens nas galerias da Câmara, a Drª Célia, de
maneira bastante descontraída que a caracteriza como a mulher palestrante, abrilhantou a noite com
palavras que certamente contribuíram para melhorar a autoestima das mulheres, além de transmitir
informações sobre os seus direitos, deveres e a importância delas no contexto sócio político do país
e do mundo. O “Empoderamento da mulher na sociedade” foi sem dúvida uma das maiores
conquistas das mulheres, de acordo com Drª Célia.
Ao discorrer sobre o tema, a palestrante a todo o momento testemunhou experiências
positivas, transmitindo assim uma mensagem de grande esperança para o futuro promissor da
mulher na sociedade. Mesmo sendo enfática ao falar sobre os avanços históricos que de fato já
aconteceram sobre a atuação da mulher na construção da sociedade, na qual se pode destacar sua
signiﬁcativa participação, não se absteve de falar sobre as grandes barreiras que a mulher ainda vem
enfrentando para que haja realmente uma participação igualitária entre os gêneros em todos os
campos da sociedade atual, e enfatizou de maneira bastante lúcida sobre os diferentes papeis que a
mulher precisa exercer diuturnamente, desde a administração do lar, aos estudos, a carreira
proﬁssional, a participação social entre outras. “Mulher equilíbrio, carreira, vida pessoal e vida
proﬁssional. Não é fácil pra uma mulher trabalhar o dia inteiro e ter que cuidar dos ﬁlhos. Elas têm
que ir para uma faculdade ou fazer um supletivo para conseguir um lugar no mercado de trabalho”.
Frisou Drª Célia.
“Ser mulher é algo difícil, já que consiste basicamente em lidar com homens”. Ao usar este
pensamento de Joseph Conrad, ela pontuou vários aspectos e certas posturas do machismo
enraizado que impede uma transformação mais consistente nas relações de gênero, e os muitos
obstáculos para a participação das mulheres em espaços, principalmente de decisão e de poder, que
limitam as possibilidades de conquista da autonomia das mulheres.
Ainda mencionou sobre uma questão de grande reﬂexão na atualidade que é o das políticas
públicas de beneﬁcio às mulheres, principalmente políticas que pensam as meninas que
engravidam, ganham seus ﬁlhos e precisam trabalhar sem ter ninguém que cuide deles. “Se não
criar política pública para viabilizar espaço para essas
crianças, elas vão ﬁcar em risco de vulnerabilidade
social, porque enquanto suas mães estudam, elas estão
sozinhas”. Disse Drª Célia.
Ao encerrar a sessão solene o presidente Tito
agradeceu à Drª Célia Sacramento pela brilhante
participação e destacou que o motivo de escolha da
Mesa Diretora em trazê-la à Barreias nestes dias de
homenagem às mulheres, baseou-se na sua história de
vida, na sua postura e compromisso frente à prefeitura
de Salvador na condição de Vice-Prefeita junto ao
prefeito ACM Neto, e pelo destaque e respeito que toda
a sociedade baiana tem pelo seu trabalho e pelo seu
histórico de vida.
E assim encerrou a Sessão, estendendo os
agradecimentos a todos que acompanharam, as
reﬂexões desta noite, seja nas galerias da Câmara, pelas
ondas das rádios e TV Câmara.
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Tribuna Popular recebeu o
presidente do Observatório
Social de Barreiras
Sessão de terça-feira
(15/03) recebeu o presidente
do Observatório Social de
Barreiras, o Dr. Carlos
Prado, na Tribuna Popular
para exposição de dados do
acompanhamento dos atos
oﬁciais do Executivo
Municipal.
Para o presidente Carlos Prado, a vigilância do
uso dos gastos públicos é um compromisso do
Observatório para o exercício da cidadania no
município de Barreiras, e pede atenção da Câmara
Municipal, sobre algumas empresas que fornecem
grande variedade de atividades econômicas para a
prefeitura municipal.
Segundo ele foram encontradas atividades que
não tem relação nenhuma nas atividades econômicas
fornecidas, além da não participação no processo
licitatório. Como exemplo, Carlos Prado citou
produtos da construção civil e serviços de saúde
fornecidos à prefeitura por uma mesma empresa e
que esta não responde a um dos pré-requisitos
exigidos por responsabilidade técnica no ramo de
negócio, além do tempo que algumas empresas têm
no mercado, com apenas um (1) ano na praça e outras
com capital de dez mil reais, participando de certame
com meio milhão de reais.
Disse ainda que o Portal da Transparência da
Prefeitura de Barreiras, um dos espaços atuais de
grande importância para prestação de contas aos
munícipes, se encontra totalmente defasado.
Esta sessão foi marcada também pelo
compromisso da grande maioria dos vereadores por
Barreiras, ao optarem pelo voto contrário ao veto do
Executivo Municipal às emendas aditivas e
indicativas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2016.
Apenas dois vereadores votaram a favor dos vetos do
prefeito. A defesa do interesse público foi o que
legitimou a derrubada de todos os vetos, pois o
comprometimento da Câmara de Vereadores é com a
população barreirense.
Ao encerrar a sessão, o presidente da Casa
agradeceu a presença de todos que ocupavam a
plenária, aos radiouvintes que acompanharam os
trabalhos da Casa Legislativa através das rádios, aos
telespectadores da TV Câmara e toda imprensa
presente.
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Campanha da Fraternidade é apresentada na
Tribuna Popular da Câmara de Barreiras

Na quarta-feira, (16/03) a Câmara Municipal de
Barreiras recebeu na Tribuna Popular o bispo diocesano
de Barreiras, Dom Josafá Menezes e a Irmã Maria Rosa,
das Irmãs Beneditinas, para fazer a apresentação pública
da Campanha de Fraternidade Ecumênica 2016, que traz
como tema para reﬂexão “Casa comum, nossa
responsabilidade” e o lema, “Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”,
propostos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB, com as Igrejas que fazem parte do Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs – CONIC.
As Campanhas de Fraternidade reﬂetidas na Igreja
Católica desde 1964, no período da quaresma, sempre
trazem temáticas sociais, de grande interesse para a
sociedade e para as pessoas de boa vontade, mesmo
aquelas sem nenhuma participação em qualquer igreja,
mas que estão no contexto maior do cuidado com a
criação.
Dom Josafá iniciou sua apresentação com a
fundamentação bíblica que orienta o lema da CF 2016,
extraído do Livro do Profeta Amós 5, 24, falando que o
profeta faz apelação ao cuidado do templo, da moradia, do
direito de brotar como fonte e correr a justiça qual riacho
que não seca. Portanto a CF 2016, nos convida a reﬂetir
sobre o direito universal do saneamento básico, e essa é a
reﬂexão que a Diocese de Barreiras propõe, o direito de
saneamento básico para Barreiras e região oeste.
Em sua apresentação ao Poder Legislativo e a
população, Dom Josafá indica propostas fundamentais
para solucionar problemas do saneamento básico que
compreende abastecimento de água potável, coleta de
lixo, tratamento de esgoto, manejo dos resíduos sólidos,
bem como toda ação que promove a saúde. “Saneamento
quer dizer: sanear, tornar sã, sadio, saudável, então
saneamento quer dizer saúde. Essa é a proposta para as
pessoas solidárias, de boa vontade e os poderes públicos a
lutar para sanear os problemas que aﬂigem as estruturas da

sociedade, trabalhando ﬁrmes por políticas públicas,
portanto, onde existe saneamento básico, existem saúde e
qualidade de vida”. Frisou o Bispo.
Dom Jasafá falou ainda dos dados da real situação
local, que foram apresentados no lançamento da CF no dia
19 de fevereiro, realizado no auditório do Memorial Dom
Ricardo, dados esses que trazem grande preocupação para
a Igreja, para as instituições de organização civil e
principalmente para a população barreirense,
principalmente em se tratando da questão do lixo e dos
esgotos que são despejados no Rio Grande.
Já a Irmã Maria Rosa, apresentou conceitos do
saneamento, legislações que tratam sobre os direitos de
saneamento básico, água potável e dados concretos sobre
a questão de igualdade de direito a esses bens e de todos os
bens que contribuem para a qualidade de vida de uma
população. “Se o direito precisa virar lei é porque as
pessoas responsáveis estão falhando”. Disse a Irmã Maria
Rosa, que apresenta ainda dados sobre a distribuição dos
serviços básicos de saneamento segundo dados do IBGE.
Ao encerrar a presente sessão o Presidente da Câmara
agradeceu a Dom Josafá e a Irmã Maria Rosa pela
brilhante apresentação, destacando o valor social desta CF
para a população de Barreiras e disse que reﬂexão como
essa requer a união de esforços entre a sociedade civil e os
poderes públicos e na condição de presidente da Casa,
coloca o Poder Legislativo a disposição para somar forças
com a Diocese de Barreiras nas reﬂexões e na busca de
solução dos problemas acerca do tema.
O presidente lamentou ainda a aprovação do reajuste
dos servidores civis do município, que será dividido em
três vezes sem direito ao retroativo de janeiro e fevereiro,
projeto vindo do Poder Executivo, que fere a lei e os
direitos do servidor Pois os recursos do reajuste anual
chegam aos cofres do município, no mês de janeiro de
cada ano e mais uma vez é negado aos servidores esse
repasse em data estabelecida pela União.
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(três mil e quinze reais).
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Relação de Leis Aprovadas e Publicadas no Período
LEI

EMENTA

Lei nº 1.196/2016

Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos Servidores Efetivos do
Poder Legislativo do Município de Barreiras.

Lei nº 1.197/2016

Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos Servidores de Cargos
Comissionados do Poder Legislativo do Município de Barreiras.

Lei nº 1.198/2016

Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato
assinado em 30.11.1999, firmado com a união ao amparo da medida
provisória nº 2.185-35, de 2001, e suas edições anteriores, para
alteração das condições nele estabelecidas, nos termos da lei
complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada
pelo decreto nº 8.616 de 29 de dezembro de 2015.

LEI Nº 1.199/2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município
de Barreiras, para o exercício financeiro de 2016.

Lei nº 1.200/2016

Autoriza o Executivo Municipal a firmar/renovar convênio com a
União, através do Tribunal Regional Federal 1ª Região, e dá outras
providências.

Lei nº 1.201/2016

Altera a Tabela de Vencimentos – da Lei Municipal nº 762/07, que
dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos
Civis do Município de Barreiras.

Lei nº 1.202/2016

Altera a Tabela de Vencimentos – da Lei Municipal nº 768/07, que
dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do
Magistério do Município de Barreiras.

LEI Nº 1.203/2016

Dispõe sobre a regularização da atividade de bombeiro civil,
bombeiro voluntário e bombeiro municipal, no âmbito do Município
de Barreiras - Bahia e sua obrigatoriedade nos estabelecimentos
onde haja grande circulação de pessoas e dá outras providências

LEI Nº 1.204/2016

Cria a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Barreiras e dá
outras providências.

LEI Nº 1.205/2016

Cria a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Barreiras e dá outras
providências.
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