
Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013

Diário Oficial
Câmara Municipal de Barreiras

Ano IV - nº 030 - 30 de Maio de 2016  -  Barreiras - Bahia - Brasil

Tribuna Popular da Câmara recebe o Professor
Dr. Jaime Henrique Amorim da UFOB

Na quarta-feira (11/05), a Tribuna Popular da 
Câmara Municipal foi ocupada pelo Profº Dr. e PhD 
Jaime Henrique Amorim da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOB. Biomédico graduado 
pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Dr. 
Jaime possui um denso currículo acadêmico, fez 
Pós Doutorado na Universidade de São Paulo, na 
Purdue Universitty e La Jolla Institute for Allergy 
and Immunology, EUA. Atualmente é Professor 
Adjunto de Microbiologia Geral e Clínica da 
UFOB. Sua atuação principal como Biomédico é no 
desenvolvimento de vacinas para controle da 
dengue. Sua ocupação na Tribuna foi para falar 
sobre Arboviroses – doenças causadas pelos 
chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, 
Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, 
temática de grande preocupação na atualidade.

Dr. Jaime Henrique Amorim inicialmente fez 
uma explanação acerca do tema, falando sobre a 
questão dos vários tipos de vírus adquiridos pela 
transmissão do aedes aegypti, o vírus da dengue, 
vírus da Zika, vírus da Chikungunya, vírus da febre 
do oeste do Nilo, vírus do oropouche, e ainda do 
Carrapato, parasita que transmite o vírus TBE. O 
aedes aegypiti, surgiu em 1762, pela primeira vez no 
Egito. Originário da África foi transportado para o 
Brasil através dos colonizadores europeus nas 
embarcações que transportavam os escravos.

Dr. Jaime foi enfático ao falar da grande 
capacidade de reprodução e armazenamento das 
larvas, o que se faz necessário todo cuidado para 
destruição de seus ovos, para o controle evolutivo. 
O inseto que ultimamente tem sido causa de grande 
preocupação para as sociedades, tem melhor 
facilidade de adaptação no meio urbano, sendo que 
é muito raro encontrá-lo no meio rural.

No entanto é preciso ficar atento aos sintomas 

das arboviroses que variam muito, já que sua única 
característica em comum é o fato de serem 
transmitidos por artrópodes. Por exemplo, dentro da 
família de vírus, pode se destacar a dengue, Zika 
vírus e febre chikungunya com sintomas bem 
parecidos,  como  por exemplo: febre, dor de 
cabeça,  mal-estar,  dor  nas  articulações,  manchas 
vermelhas na pele, náuseas e vômito. Essa 
diversidade  de  sintomas  ocorre  porque  os  vírus 
são  agrupados  nessa  família  devido  a 

semelhanças em seu DNA e proteínas.
Dr  Ja ime  pon tuou  que  a  UFOB vem 

desenvolvendo em parceria com a VIEP, projetos de 
controle inteligente de arboviroses no Município de 
Barreiras, mas que é preciso orientar as políticas 
públicas com menos custos para solucionar o 
problema.

Após explanação de Dr. Jaime, o presidente da 
Câmara, elogiou sua participação na Tribuna 
Popular, destacando principalmente a forma 
didática acessível com exposição detalhada do tema 
e agradeceu a Reitoria da UFOB pela participação e 
sensibilidade aos problemas sociais do município e 
região, e falou da responsabilidade que a 
administração pública municipal deve ter em buscar 
cada vez mais parceria com as universidades para 
oferecer a saúde preventiva e de qualidade para a 
população.

O presidente garantiu a palavra aos colegas 
vereadores que fizeram intervenções sobre algumas 
dúvidas a respeito da temática.

No grande expediente, os vereadores trataram 
ainda de problemas preocupantes que os 
barreirenses estão vivendo a exemplo das escolas da 
rede estadual de ensino que continuam desassistidas 
pelo governo estadual. O presidente informou que a 
Mesa Diretora oficializou a Diretora do Núcleo 
Regional de Educação – NRE 11, para ocupar a 
Tribuna da Câmara a fim de esclarecer sobre o que 
vem acontecendo na rede estadual de ensino em 
Barreiras.

Em seguida foi comunicado que a sessão 
inaugural da Câmara Jovem será realizada no dia 
21/05 e os vereadores manifestaram satisfação pela 
instalação deste tão importante programa para 
Barreiras, como sendo um presente para o 
município.
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Câmara Municipal de Barreiras realiza Sessão
Inaugural do Programa Câmara Jovem

Na tarde da última terça-feira (24/05) às 17h30, foi realizada no plenário da Câmara Municipal 
de Barreiras a sessão inaugural do Programa Câmara Jovem, onde tomaram posse os 19 jovens 
que exercerão o primeiro mandato no Programa por um período de seis (6) meses, representando a 
população infantojuvenil do município.

Inicialmente foi realizada a eleição da Mesa Diretora, num processo democrático com a 
composição de três chapas, com o voto aberto entre os jovens vereadores, sendo eleita a chapa 
número 1, ficando composta a Mesa da seguinte forma: Presidente eleita vereadora jovem 
Andrezza Yara Cardoso da Escola São José, Vice-Presidente vereadora jovem Joseanne Morais 
dos Santos da Municipal Francisca de Lima José, 1ª Secretária vereadora jovem Samara dos 
Santos Laranjeira do Colégio Estadual Antônio Geraldo e 2ª Secretária vereadora jovem Maria 
Vitória Silva Souza da Escola Jardim Imperial. Os trabalhos do Programa serão coordenados pela 
Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal.

As vereadoras eleitas receberam dos vereadores presentes os cumprimentos pela composição 
da Mesa do Programa Câmara Jovem, bem como, as duas outras chapas que dignamente 
participaram do processo democrático da eleição.

Durante o processo de eleição para composição da Mesa os vereadores jovens deram 
testemunho da transparência e do compromisso em representar a juventude do município. 
“Estamos aqui não para competir, mas para pensar com uma única cabeça, a cabeça dos jovens de 
Barreiras”. Falou a vereadora jovem Andrezza Rezende, eleita presidente.

Ao concluir o processo de eleição para formação da Mesa Diretora do Programa, a Mesa que 
estava composta por vereadores cederam os lugares da Mesa para as jovens vereadoras eleitas 
para a Mesa Diretora da Câmara Jovem, que conduziram os trabalhos desta primeira sessão.

O momento foi marcado pela posse tanto da Mesa Diretora como dos vereadores jovens de 
Barreiras, que no período de seis (6) meses irão além de representar a juventude do município, 
apresentar anteprojetos de Lei a serem debatidos entre eles e os vereadores barreirenses.

Vale destacar que a iniciativa da implantação do Programa, instalado em 26 de abril de 2016, 
por força da Lei 1.141 de 30 de dezembro de 2014, registra mais um exemplo de democracia no 
Legislativo de Barreiras, que visa com este ato promover a inserção dos jovens o mais cedo 
possível no processo da consciência política transformadora do município, bem como despertar 
no jovem a consciência da cidadania, a responsabilidade social e a participação no Legislativo de 
Barreiras.

O presidente da Câmara ao fazer uso da palavra manifestou sua satisfação e confiança no sucesso 

do Programa Câmara Jovem de Barreiras dizendo aos jovens vereadores que eles irão a partir de 
agora ocupar o espaço do Poder Legislativo para debaterem sobre as necessidades do município. 
“Vocês terão a partir de agora toda condição de fazerem uma boa representação da nossa 
comunidade, trazendo os anseios da juventude e levar adiante a Câmara Jovem de Barreiras”. Disse 
o presidente.

Durante a sessão grande parte dos jovens vereadores ocupou a Tribuna Popular e fizeram uso da 
palavra demonstrando a satisfação pela iniciativa da Câmara Municipal em instalar o Projeto no 
município. “Externo minha satisfação em fazer parte deste projeto, acredito que poderei contribuir 
para a transformação enquanto cidadã. É com muito entusiasmo e responsabilidade que irei 
representar meus colegas trazendo nossas demandas neste espaço de discussão”. Frisou a jovem 
vereadora Joseanne Morais dos Santos.

A jovem vereadora presidente Andrezza Cardoso, ao encerrar a sessão, emocionada e recebendo 
os aplausos de toda a plateia que lotava as galerias, externou sua satisfação e falou da 
responsabilidade e compromisso enquanto presidente da Câmara Jovem, agradecendo a todos pelo 
voto de confiança.

As próximas sessões serão realizadas nos dias: 28/06, 31/08, 28/09, 26/10 e 30/11, sempre as 
17:30h no Plenário da Câmara Municipal.

Aline Silva dos Santos
Andrezza Yara Cardoso
Crislane Barbosa Silva
Elane Cristina Silva Souza
Érida Cardoso Alecrim
Flaviano Gomes de França Sobrinho
Gabriel de Szechy Viigna
Gabriel Gomes da Silva
Gleissika Kamila de Almeida
Gustavo Catão Dias

SÃO 19 VEREADORES JOVENS ELEITOS PARA REALIZAREM O PROGRAMA CÂMARA JOVEM, SÃO ELES:

Gustavo Gabriel da Silva Cavalcante
Joseanne Morais dos Santos
Karen Vitória da Silva Dantas
Larissa Oliveira Brito
Luis Carlos Dias Vieira
Maria Vitória Silva Souza
Nicole Gabriele da Silva Santos
Samara dos Santos Laranjeira
Tayane Guimarães dos Santos
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Precariedade do transporte
público que atende a zona
rural é debatida na Câmara

Na sessão plenária de terça-feira (17/05), os vereadores fizeram uso da palavra 
para criticar a situação do transporte coletivo, que transporta os feirantes com seus 
produtos para abastecerem as feiras livres da cidade, bem como no retorno para suas 
propriedades na zona rural, com destaque para a precariedade do serviço que atende 
o Barrocão de Cima, de Baixo e adjacências.

Os vereadores pediram que o prefeito e o secretário de transporte e serviços 
públicos, tomem as devidas providências, para que a empresa responsável possa 
oferecer um transporte de qualidade, pois nas precárias condições em que trafegam 
os ônibus, os mesmos não oferecem a mínima segurança, nem qualidade aos 
usuários e que haja também o compromisso com os horários.

Os vereadores cobraram também o cumprimento da lei que proíbe a colocação 
de outdoor e minidoor ostentando propaganda de eventos nos espaços públicos, o 
que não está sendo cumprido. Os espaços como os cemitérios estão sempre cheios 
de propagandas de eventos e outros, sendo que para a limpeza dos muros dos 
estabelecimentos públicos, é preciso usar o dinheiro público que devia ser 
empregado para o bem comum da população.

Outro problema em que os vereadores estão atentos é quanto à fiscalização 
sobre o “grande pacote” de obras anunciadas pelo executivo, faltando apenas quatro 
(4) meses para as eleições, guardando forte semelhança com o que já se tornou 
praxe nas gestões anteriores, em que a gestão fica paralisada por três anos e meio e 
as vésperas das eleições, são anunciadas diversas obras com forte apelo eleitoral.

Ao longo de três anos a prefeitura entregou a população apenas duas rotatórias e 
agora com o pouco espaço de tempo muita obras são anunciadas na cidade.

Passando ao grande expediente, varias matérias foram aprovadas após 
apreciação dos vereadores. Entre elas foi aprovada por unanimidade a indicação 
que dispõe sobre a ampliação e redimensionamento da capela social do Cemitério 
Jardim da Saudade no bairro Vila Nova, para ser destinada à realização de 
velório/celebrações públicas.

O presidente em exercício manifestou preocupação com a baixa vasão de água 
dos rios e convocou os colegas vereadores para unir forças e ver a questão do Rio de 
Ondas e Rio Grande. Inicialmente com uma visita para ver a real situação e buscar 
soluções, oficializando as entidades responsáveis para juntos tomarem as medidas 
necessárias.

O mesmo destacou a comoção que tem provocado na sociedade as fortes 
imagens dos rios com baixíssimo volume de água.

A cobertura completa das sessões e outras notícias da Câmara Municipal de 
Barreiras é possível ser acompanhada sintonizando o Canal Aberto 4.1 da TV 
Câmara de Barreiras.

Câmara Municipal de Barreiras
homenageia personalidades com
Comenda 26 de Maio

A Câmara Municipal realizou na última quarta-feira (25/05) uma importante sessão solene 
em homenagem a personalidades com a entrega da Comenda 26 de Maio, em homenagem aos 
125 anos de emancipação política do município de Barreiras.

Foram 17 personalidades, cada uma escolhida por um vereador para representarem toda a 
sociedade barreirense. A homenagem é um gesto de reconhecimento e carinho a estas pessoas 
que fazem a história do município, contribuindo com as mais diversas formas para o 
desenvolvimento sócio-ecônomico, político, cultural e religioso. “A Comenda 26 de Maio é um 
prêmio simbólico e de especial reconhecimento aos homenageados. Fazemos na condição de 
legisladores, com o sentimento de gratidão a estas pessoas que ajudam no cotidiano, fazer a 
história de nossa terra”. Disse o presidente.

O Plenário da Câmara ficou completamente cheio de familiares e amigos dos homenageados 
que acompanharam a solenidade até o fim, dividindo as emoções e os prêmios. Muitas emoções 
marcaram os discursos dos homenageados, que destacaram sentirem-se orgulhosos pelo 
reconhecimento do Legislativo barreirense. Como disse o Sr. Vandré Junqueira Guedes. “Como 
é bom ser reconhecido, e ainda melhor quando somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Isso nos 
motiva a dar continuidade”. Frisou.

A homenagem para muitos é como uma injeção de ânimo para trabalhar com mais afinco em 
prol da sociedade barreirense, como expressou Irmã Dília Fagundes, das Irmãs dos Sagrados 
Corações, que coordena o trabalho social de promoção humana a crianças e mães na Vila dos 
Funcionários. “É um trabalho pequeno, mas um trabalho de equipe. As meninas que ali estão, 
recebem e nos ajudam a crescer. Este prêmio será divido com todos os pais das crianças do 
Projeto Eugênia Ravasco e minhas Irmãs da congregação, pois não o faço sozinha”. Disse Irmã 
Dília, que agradeceu também as parcerias que ajudam a ressignificar a vida de muitas crianças 
que vivem em situação de risco social naquele bairro. “Queremos salvar nossas crianças e nossa 
juventude que vivem em condições de desumanidade”. Disse ainda Irmã Dília.

Ao encerrar a sessão solene o presidente da Câmara externou caloroso agradecimento aos 
homenageados, bem como a todos que participaram deste tão significativo evento e convidou os 
presentes para se confraternizarem no saguão da Câmara.

Para conferir a belíssima solenidade, sintonize a TV Câmara de Barreiras no Canal 4.1, em 
funcionamento 24 horas por dia, em sinal aberto e com qualidade digital.
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Sessão Especial recebe Ong
Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz

Tribuna Popular de quarta-feira (18/05), transformada em 
sessão especial, recebeu a Ong – Embaixada Mundial dos Ativistas 
pela Paz, representada pela Coordenadora Estadual Tamires Bastos e 
a Coordenadora local Elane Cristina.

A Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz é uma entidade 
sem fins lucrativos com sede em Cayey, Porto Rico, com delegações 
em diferentes países. A missão consiste em promover a paz em nível 
mundial, de maneira integral com pessoas e nações, fortalecendo os 
princípios de amor pela vida e o respeito pela dignidade humana 
focando em duas linhas de ações de atuação.

Um dos projetos desenhados é o “FILHOS DA MÃE TERRA”, 
com a finalidade de agregar soluções relacionadas com a governança 
ambiental, justiça ambiental, educação ambiental e cidadania verde, 
para promover ações para o desenvolvimento e um futuro 
sustentável que garanta a continuidade da vida dos seres humanos 
em harmonia com a Mãe Terra. Uma das ações será o plantio de 
árvores junto à comunidade local.

Outra área de atuação, NO SANGUE ESTÁ A VIDA / “Doando 
a Seiva da Vida” é um exercício de solidariedade e cuidado com a 
vida através da doação voluntária de sangue, visando assim a 
implantação de uma cultura habitual de doação de sangue como 
gesto complementar do pleno exercício de cidadania.

Tamires iniciou sua fala na Tribuna exibindo um pequeno vídeo 
que retratou muito bem as respostas aos abusos dos seres humanos 
contra a Mãe Terra, bem como a necessidade de políticas públicas 
para restabelecer a justiça ambiental e impedir os delitos praticados 
contra a Mãe Terra. Em sua fala a coordenadora disse que todo 
trabalho da Ong se dá junto a ONU. “Tudo que temos e fazemos 
dependemos da Mãe Terra, a terra é nosso lar, nossa casa é um ser 
vivo, precisamos cuidar dela”. Frisou Cristina.

Já o segundo pilar, é a doação de sangue. Com a participação 
de Lucilene, assistente social do HEMOBA – HO, foi destacada a 
necessidade de criar a cultura de doação de sangue, bem como da 
medula óssea. Cristina falou ainda das ações realizadas em 
Barreiras pela Ong destacando o plantio de árvores na aldeia dos 
índios Kiriris em parceria com o Projeto Integração Ambiental – 
Arborização dos Bairros e palestras realizadas nas escolas.

O presidente da Câmara garantiu a palavra aos vereadores 
que fizeram reconhecimento ao trabalho voluntário do grupo em 
Barreiras, bem como o interesse em participar da instituição. O 
presidente registrou ainda a sua indignação pelo abandono da 
obra do Hemocentro que há mais de cinco anos está parada, 
prejudicando a comunidade, deixando a atividade concentrada 
apenas no Hemocentro do HO.

Foi denunciada a situação das crianças que moram no 
residencial Arboreto, I e II, e do São Francisco, com a falta de 
uma escola, sendo assim obrigadas a se deslocarem dos referidos 
residenciais para estudar nas escolas dos bairros afastados e do 
centro. Atualmente são 18 ônibus transportando as crianças para 

as escolas, o que revela a falta de compromisso da prefeitura em entregar as casas antes de criar os 
postos de serviços necessários a comunidade. Também o povo dos residenciais não conta com postos 
policiais e de saúde.

O presidente ao encerrar a sessão agradeceu a participação das representantes da Ong e da assistente 
social do Hospital do Oeste na Tribuna e reafirmou compromisso com os munícipes barreirenses em 
continuar fiscalizando todas as ações que visem o bem comum, e pediu para acompanharem as ações do 
Legislativo Municipal através da transmissão das sessões pelas rádios e pela TV Câmara de Barreiras 
que leva diariamente aos lares barreirenses pelo Canal aberto 4.1.

Câmara Municipal consegue liminar judicial contra o Executivo
Na sessão de terça-feira (31/05), foi feita a leitura de uma liminar do Poder 

Judiciário em resposta ao mandado de segurança impetrado pela Câmara Municipal de 
Barreiras contra ato do prefeito que mais uma vez não atendeu a requisição dos 
vereadores que tentam ter acesso a informações e documentos da Prefeitura 
Municipal, se negando a prestação de contas do uso do dinheiro público no município.

O Poder Legislativo no uso de suas atribuições que é o de fiscalizar a aplicação do 
erário público impetrou mandado de segurança contra o prefeito, que se nega a 
disponibilizar informações referentes aos contratos e despesas realizadas na 
montagem da estrutura para o carnaval de 2016. Vale lembrar que mesmo não 
acontecendo o carnaval, uma estrutura foi montada nos preparativos.

A liminar da justiça expedida pela Drª. Marlise Freire Alvarenga deixa claro que a 
omissão do Executivo é atentatória aos princípios da publicidade e transparência que 
regem os atos da administração pública arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 em 
caso de descumprimento da decisão.

Nesta sessão foi também debatido pelos vereadores, problemas enfrentados pelos 
munícipes como as questões de infraestrutura como foi o caso citado sobre a situação 
que vivem os moradores do Loteamento São Paulo, vereadores pediram urgência nos 
esclarecimentos sobre as verbas pleiteadas junto ao Governo do Estado para melhorias 
no bairro incluindo Morada da Lua.

Os vereadores mais uma vez falaram sobre o pacote de grandes obras anunciadas 

pelo atual gestor para serem entregues em tão pouco espaço de tempo para terminar o 
mandato.

Diante do acirrado debate dos vereadores acerca das pré-candidaturas no 
município, o presidente do Legislativo mais uma vez alertou a todos sobre a 
necessidade de um debate franco e respeitoso, principalmente entre os próprios 
vereadores, além de exigir com firmeza o cumprimento da legislação, bem como a 
necessidade de postura ética com os ouvintes que acompanham as sessões pelas 
transmissões das emissoras de rádio e da TV Câmara de Barreiras, que levam aos lares 
os debates dos legisladores.

O presidente alertou a todos a agirem com responsabilidade e seriedade, e que a 
Câmara é lugar de debater problemas e soluções para o município e não para servir de 
palanque eleitoral para ninguém, e que não há espaço para se propagar pré-
candidaturas.

Ao encerrar a sessão, o presidente convidou a todos para acompanharem a Tribuna 
Popular de quarta-feira (01/06) que será ocupada pela psicóloga Marisa Lobo que fará 
o lançamento do seu  Livro  –  Ideologia de Gênero na Educação.

A Câmara Municipal por prezar pela transparência e democratização da 
comunicação, disponibiliza todas as informações e debates dos legisladores no portal 
da Câmara, no Aplicativo para todos os celulares e pela TV Câmara de Barreiras Canal 
4.1. Acompanhe!
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Câmara aprova Projeto de Lei que dispõe sobre
remuneração dos Conselheiros Tutelares

Na terça-feira (10/05), a sessão plenária da Câmara Municipal, apreciou e votou 
diversos Projetos de Lei entre eles o que dispõe sobre a remuneração dos Conselheiros 
Tutelares que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.

O Projeto de Lei nº 009/2016 do Executivo que dispõe sobre a remuneração dos 
Conselheiros Tutelares do município, foi amplamente discutido entre os vereadores com a 
presença nas galerias dos conselheiros que acompanharam todo o debate, ao final o projeto 
foi aprovado por unanimidade. Entre as matérias aprovadas, também foi aprovada moção 
de pesar pelo falecimento do Professor Osmar Nilo de Jesus Lima Bezerra, aos 89 anos, 
ocorrido na madruga de segunda-feira no Hospital do Oeste. Professor Osmar deixará muita 
saudade por sua garra e determinação.

Denúncia sobre as péssimas condições das escolas da rede municipal foi também tema 
desta sessão. Os vereadores fizeram denúncia sobre a Escola Municipal Abílio Faria 
localiza na Comunidade do Mucambo, que se encontra em precária condição de 
infraestrutura, sem as devidas condições de funcionamento, com instalação elétrica 
comprometida, cadeiras quebradas e outros.

Ao lamentar a situação da referida escola os vereadores dirigiram pedidos ao executivo 
para tomar providências a fim de resolver a situação da escola haja vista que os alunos 
precisam estudar, e com condição digna que lhe é de direito e obrigação do poder público.

Ainda foi apresentada nesta sessão a instalação da Câmara Jovem que já é uma 
realidade em Barreiras, representada por 19 escolas contempladas em sorteio, como sendo 
uma grande conquista para a comunidade estudantil de Barreiras, das redes municipal, 
estadual, federal e privada. A Câmara Jovem garantirá aos estudantes a troca de 
experiências, bem como a busca de uma educação de qualidade e o zelo pelo bem estar da 
sociedade juvenil barreirense.

Ao encerrar os trabalhos do dia, o presidente da Casa,  agradeceu a presença de todos e 

formulou convite para acompanharem a Tribuna Popular na quarta-feira (11/05), que será 
ocupada pelo professor Dr. Jaime Henrique da Universidade Federal do Oeste da Bahia – 
UFOB para falar sobre os vírus transmitidos pelo mosquito aedes aegypti.

Os trabalhos dos vereadores e todos os debates das sessões, bem como diversos fatos e 
notícias que acontecem em Barreiras, podem ser acompanhados pela TV Câmara de 
Barreiras pelo Canal 4.1 na sua TV digital.

Câmara de Barreiras adquiri transporte para
os seus servidores públicos

Em ato solene nesta quarta-feira (04/05) a Mesa Diretora da 
Câmara de Barreiras apresentou aos vereadores e a população 
presente o veículo utilitário Van, que fará parte do acervo de 
equipamentos da TV Câmara, das Comissões Permanentes e 
principalmente para o transporte dos servidores concursados e 
comissionados.

O Veículo Van, zero Km, adquirido pela Câmara de Barreiras 
servirá ao propósito de deslocar os servidores com maior 
segurança e comodidade, além de servir aos vereadores nas ações 
fiscalizatórias, às equipes de reportagem e produção da TV Câmara 
Canal 4.1 e ainda servir ao Projeto Câmara Jovem.

Para o presidente da Câmara, esta mais nova aquisição, 
representada por este importante veículo é parte do esforço da 
Mesa Diretora para fortalecer cada vez mais as ações do Poder 
Legislativo, com investimentos sérios, valorizando e oferecendo 
mais dignidade aos servidores públicos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Av. Clériston Andrade - CENTRO

CNPJ: 16.256.893/0001-70 - CEP: 47.800-390 - BARREIRAS - BA

RESUMO MENSAL Período: Maio / 2016

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO CRÉDITO

Saldo Anterior 293.111,94 Despesa Orçamentária 1.163.859,58

Receita Orçamentária 0,00

Receitas Correntes 0,00

Receitas de Capital 0,00

Deduções da Receita ( - ) 0,00

Receita Extra-Orçamentária 159.315,82

Receita Intra-Orçamentária 0,00

Receitas Correntes 0,00

Receitas de Capital 0,00

Contas de Responsabilidade 1.098.666,67

Despesas Corrente 993.254,58

Despesas de Capital 170.605,00

Despesa Extra-Orçamentária 250.931,23

Contas de Responsabilidade 0,00

Saldo para o mês seguinte 136.303,62

Total R$ 1.551.094,43 Total R$ 1.551.094,43

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO CRÉDITO

Despesa Orçamentária 4.409.270,50Receita Orçamentária 0,00

Receitas Correntes 0,00

Receitas de Capital 0,00

Deduções da Receita ( - ) 0,00

Receita Extra-Orçamentária 794.281,67

Receita Intra-Orçamentária 0,00

Receitas Correntes 0,00

Receitas de Capital 0,00

Despesas Corrente 3.990.613,17

Despesas de Capital 418.657,33

Despesa Extra-Orçamentária 796.040,88

Contas de Responsabilidade 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Total R$ 5.341.615,00 Total R$ 5.341.615,00

Saldo em Bancos 136.303,62Saldo do Exercício Anterior 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITO

Suplementares

Especiais

Extraordinários

Alteração QDD

Saldo Anterior

Retirado no Mês 1.965.474,99

Depositado no Mês

Saldo nesta data 136.303,62

Total R$ Total R$ 2.101.778,61

293.111,94

1.808.666,67

2.101.778,61

DÉBITO

0,00

0,00

0,00

60.000,00

11.292.000,00

0,00

0,00

DISPONÍVELNO ANONO MÊS

11.292.000,000,00

Recebimento do Duodécimo 1.098.666,67

Devolução do Duodécimo 0,00

Contas de Responsabilidade 4.547.333,33

Recebimento do Duodécimo 4.547.333,33

Devolução do Duodécimo 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROVADOS

11.292.000,00

0,00

0,00

0,00

11.292.000,00

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO

Presidente

CPF       : 717.624.775-72

GILSON RODRIGUES DE SOUZA

1º Secretario

CPF       : 003.129.075-24

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Técnico em Contabilidade

Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5

Página: 1 de 108/06/2016 - 18:56:19 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800
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