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Câmara Municipal de Barreiras se torna o maior
centro de debate democrático da cidade

Na quinta-feira (09/06) a Câmara Municipal de 
Barreiras mais uma vez se tornou o maior centro de 
debate democrático da cidade, quando realizou mais 
uma importante Audiência Pública com a participação 
de destacadas instituições e a sociedade civil de 
Barreiras, desta vez com o objetivo de ampliar a 
discussão sobre o Projeto de Lei 002/2016 de autoria 
do Prefeito Municipal que pede a aprovação do Plano 
Municipal de Educação.

O projeto de lei do Plano Municipal de Educação, 
proveniente do Poder Executivo, é uma política 
educacional que exige um conjunto de reflexões, 
claras e objetivas. Haja vista que é o documento 
principal que norteará as ações da educação municipal 
para os próximos 10 anos. Portanto, trata-se de um 
plano que leva em consideração as demandas reais da 
educação no município, centradas em estratégias e 
metas com prazos estabelecidos, de curto, médio e 
longo prazo, de acordo as necessidades locais.

Não se trata de um plano de governo, a ser 
executado num determinado mandato de prefeito, mas 
um plano da população e para a população, um plano 
institucionalizado por meio de Lei Municipal.

A audiência que foi conduzida com determinação e 
equilíbrio pelo presidente da Câmara, contou com a 
participação da maioria dos vereadores e de diversos 
seguimentos da sociedade, a exemplo da Secretaria 
Municipal de Educação, dos sindicatos que 
representam os trabalhadores da educação 
SINPROFE e APLB, do Núcleo Regional de 
Educação – NRE 11, além da representação da UFOB, 
UNEB,  das  Igre jas  ca tó l ica ,  evangél icas , 
representantes das religiões de matriz africana, 
maçonaria, Comissão pela Família do Município de 
Barreiras, grupo Endireitando o Oeste Baiano e 
Movimento Feminista.

As galerias da Câmara ficaram lotadas com pessoas 
da comunidade barreirense que participaram com o 

objetivo de conhecer o plano e defender a prevalência 
no mesmo de questões de seu interesse. Todas as 
autoridades convidadas e todos os populares que 
desejaram puderam se manifestar.

Foi um momento de debates tenso e caloroso, como 
o são os grandes debates democráticos e, por força do 
desejo e da manifestação livre e desimpedida da 
grande maioria presente, o debate sobre a inclusão ou 
não de questões relacionadas a gênero acabou 
dominando os debates da noite.

A partir desta audiência pública, o objetivo é 
garantir a efetividade das estratégias e ações de todas 
as políticas públicas da educação no município. 
Assim, espera-se que este projeto seja adequado à 
responsabilidade com a cultura, com o planejamento 

científico e sistemático, que envolva os cidadãos 
barreirenses em seus anseios pessoais e coletivo e que 
o foco seja a educação de qualidade no município.

Ao encerrar as atividades já na madrugada do dia 
seguinte, o presidente Tito, que considerou a audiência 
necessária por proporcionar o debate democrático 
acerca de um projeto tão relevante, agradeceu o 
interesse da população barreirense pelo debate, e 
principalmente por atenderem ao convite da Câmara 
participando da audiência, tanto aos presentes como 
aos que acompanharam os trabalhos pela transmissão 
da Rádio Nova FM. As discussões na íntegra podem 
ser acompanhadas através da TV Câmara de Barreiras 
pelo canal 4.1 disponível diariamente.
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Tribuna Popular recebe Drª Marisa Lobo

A Drª Marisa, além de ocupar a Tribuna 
Popular para falar sobre a referida temática, 
também fez o lançamento de seu Livro, A 
Ideologia de Gênero na Educação.

A palestrante em suas abordagens sobre a 
temática foi enfática ao falar que a ideologia de 
gênero busca criar as crianças sem papéis sexuais 
definidos: menino como se não fosse menino, e 
menina como se não fosse menina e que a ideia é 
que seja tudo igual. É o que estão querendo impor 
nas escolas deste país a fora. E que a sociedade e 
especialmente os pais não podem deixar isso 
acontecer e que tal orientação nas escolas pode 
acabar com a família no seu sentido mais 
profundo de união entre os pais e os filhos. 
Segundo ela a questão de gênero precisa ser 
discutida na escola no sentido de valorização da 
mulher e ensinar os meninos que são diferentes 
das meninas e vice versa e ambos têm que se 
respeitar.

“É preciso discutir gênero na lógica da 
diferença e do respeito, sem preconceito”. Disse 

Na sessão de quarta-feira (01/05), a Câmara Municipal de Barreiras recebeu a palestrante e 
escritora Drª Marisa Lobo, para falar sobre a ideologia de gênero em virtude das reflexões e 
apreciação do projeto de Lei do Poder Executivo que propõe o Plano Municipal de Educação – 
PME, que será encaminhado para votação no dia 21 de julho.

Drª Marisa Lobo também é psicóloga clínica, especialista em saúde mental e filosofia dos 
direitos humanos. Presta consultoria em prevenção e enfrentamento às drogas e em políticas 
públicas para mulheres, drogas e pedofilia. Atualmente é pesquisadora de “gênero sexual”, e 
desde 2000 é perita criminal em casos de abuso sexual infantil, coordenadora do movimento 
Maconha NÃO, entre outros.

ela, que alertou ainda sobre a necessidade de 
acabar  com a banal ização dos  valores 
transmitidos pela família.

Após explanação da Drª Marisa o presidente 
da câmara garantiu a palavra aos vereadores para 
os possíveis questionamentos, que agradeceu a 
convidada pelas colocações e garantiu que é 
preciso revisar e retirar do Plano Municipal de 
Educação – PME enviado pelo prefeito toda 
referência com relação à questão de gênero.

Durante a sessão, os vereadores levaram ainda 
à Tribuna questões com relação à administração 
pública municipal a exemplo do vereador Lúcio 
Carlos que voltou a criticar a saúde pública do 
município, dizendo que o bairro Santa Luzia a 
falta de médicos no PSF já chega a 15 dias, e que 

os usuários não conseguem marcação de nenhum 
tipo de exames. O vereador fez referência a 
audiência pública realizada pelo Poder Executivo 
para  p res tação  de  con tas  do  pr imei ro 
quadrimestre dos gastos aplicados na área da 
saúde e que a comissão de saúde no Legislativo 
não foi convidada a participar, e criticou ainda a 
ausência da sociedade.

O presidente da câmara encerrou a sessão 
agradecendo a Drª Marisa Lobo pela participação 
na Tribuna e convidou os presentes e a população 
em geral para a audiência Pública a ser realizada 
no dia 09 de junho no plenário da Câmara para 
refletir com a sociedade a respeito do PME antes 
de ser encaminhado para apreciação e votação no 
Legislativo.
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Vereadores cumprem seu
papel de fiscalizadores

Na sessão plenária de terça-feira (07/06), os vereadores exercendo suas 
atribuições de fiscalizadores destacaram os problemas nos debates que 
preocupam a população barreirense.

A baixa vazão dos dois maiores rios da região, considerados como a 
principal beleza natural que forma o cenário da região oeste e um dos 
principais pontos turísticos, o Rio Grande e o Rio de Ondas, foi tema de forte 
debate na sessão desta terça-feira.

Os vereadores que se pronunciaram, trouxeram como ponto de grande 
preocupação a real situação dos rios, e conclamaram a população e os órgãos 
responsáveis pelas questões ambientais, nas três esferas de poder, federal, 
estadual e municipal para a necessidade de voltar o olhar responsável pela sua 
defesa. Uma carta aberta da sociedade civil, intitulada como CARTA 
COMPROMISSO EM DEFESA DOS RIOS foi lida na sessão.

“Ao poder público municipal, estadual e federal, a sociedade barreirense 
representada pelas entidades da sociedade civil organizada, os produtores 
rurais, as associações profissionais e comunitárias, as entidades empresariais e 
ambientalistas signatárias desta carta, no dia do Meio Ambiente, em Barreiras-
BA, firmam compromisso com a defesa da preservação e recuperação dos Rios 
Grande, Rio Branco e Rio de Ondas e seus afluentes, e encaminham aos Exmºs 
Prefeitos das cidades que compõem o Oeste da Bahia e ao Exmº Governador 
do Estado da Bahia, Rui Costa, reivindicações, sendo as principais o controle 
de utilização dos recursos hídricos, recursos para investir na preservação das 
nascentes, plano de controle de perdas no sistema de captação, adução e 
distribuição de água pela Embasa, continuidade do tratamento de esgoto, entre 
outros”.

A Mesa Diretora da Casa Legislativa na pessoa do seu presidente firmou 
compromisso de realizar ações para a proteção permanente dos rios, como um 
seminário e formulação de documento para encaminhamento aos órgãos 
responsáveis.

Com relação ao decreto do Poder Executivo Municipal para fiscalização 
dos Rios, é preciso fazer acontecer de fato à fiscalização e ao Governo do 
Estado o compromisso de rever as outorgas, afirmando que o pivô puxa muita 
água e o município tem mais de 200 pivôs instalados. Vereador afirma que é 
preciso unir de modo especial os três municípios, Barreiras, LEM e São 
Desidério para buscar solução.

Nesta sessão foi debatida ainda a denúncia da decadência de escolas da 
rede municipal especificamente as Escolas do bairro Boa Sorte, onde os alunos 
usam banheiros químicos, por falta de reforma nos banheiros da escola e a 
Escola Municipal Maria Madalena que atende a Comunidade de Engenho 
Velho, Rio de Ondas e Val da Boa Esperança, que funciona com turmas 
multisseriadas, sem uma coordenação pedagógica, também não tem banheiro, 
onde os meninos e as meninas têm de usar um mesmo banheiro, bem como não 
dispõe de material para os cuidados dos serviços gerais de limpeza, sem contar 
com a falta da merenda escolar.

O presidente encerrou a sessão convidando a todos para acompanharem a 
Tribuna Popular na quarta-feira (08/06) que será ocupada pela Secretaria 
Municipal de Trabalho e Promoção Social e irá tratar do trabalho infantil, bem 
como para a audiência pública a ser realizada na quinta-feira (09/06) para 
tratar sobre o PME.

Tribuna Popular recebe equipe
da Secretaria Municipal do
Trabalho e Promoção Social

A equipe palestrante composta por Samanta Gadelha – Psicóloga, Michele 
Vieira – Assistente Social, Drª Amanda Lima Dornelas – Procuradora no 
Ministério Público do Trabalho e Dr. Eduardo Baptista Vieira Auditor Fiscal do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social e Chefe de Fiscalização da Gerência 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A palestra na Tribuna Popular do Legislativo faz parte da grade de 
programação da semana de atividades pelo Dia Internacional de Combate ao 
Trabalho Infantil. Os palestrantes fizeram uma abordagem acerca dos riscos que, 
além da perda de direitos básicos, como educação, lazer e esporte, as crianças e 
adolescentes que trabalham costumam apresentar sérios problemas de saúde, 
stress precoce, distúrbios do sono, irritabilidade, alguns problemas físicos como 
alergias e problemas respiratórios, bem como problemas de natureza 
psicológica. No caso de trabalhos que exigem esforço físico extremo, como 
carregar objetos pesados podem prejudicar o seu crescimento e ocasionar lesões 
na coluna.

As atividades da semana pelo dia de erradicação do trabalho infantil têm 
como objetivo sensibilizar as famílias e sociedade sobre os malefícios do 
trabalho infantil. Segundo estudos, as crianças e adolescentes se acidentam seis 
vezes mais do que adultos em atividades laborais e pelo menos três se 
acidentaram por dia trabalhando no Brasil. A criança que começa a trabalhar 
antes da idade que deveria, sofre muitos prejuízos, sejam físicos, bem como a 
oportunidade de uma preparação profissional em tempo adequado.

Após as colocações da equipe o presidente da Câmara garantiu a palavra aos 
colegas vereadores, que falaram de vários tipos de trabalho desempenhado por 
crianças em Barreiras, a exemplo da Feira Livre e dos pais que são obrigados a 
levar seus filhos para a feira durante o período de trabalho, e falaram ainda da 
necessidade de políticas públicas que garantam o direito das crianças e 
adolescentes na escola e não de trabalhar na idade precoce, bem como da 
contribuição do Conselho Tutelar no papel de fiscalização.

O presidente agradeceu a equipe pela participação na Tribuna, bem como 
pelos esclarecimentos acerca da temática, deixando a população mais 
conhecedora das reais necessidades do combate ao trabalho infantil e dos 
trabalhos desenvolvidos pelo PETI.

A Tribuna Popular de quarta-feira (08/06) foi ocupada pela 
equipe da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção 
Social para falar sobre o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil – PETI
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Vereadores criticam irregularidades na realização de obras pela prefeitura
Na sessão de terça-feira (14/06) os vereadores 

debateram sobre diversos problemas que a 
população barreirense vivencia.

Como de práxis em todas as sessões da Casa, foi 
realizada leitura das matérias no expediente, tendo 
como destaque o descaso do Poder Executivo com 
a população barreirense durante os três anos e 
meio de governo, também foi objeto de debate na 
sessão, onde vereadores voltaram a criticar 
duramente o gestor municipal pela não realização 
de obras no município, sendo que só agora 
faltando apenas três meses para terminar o 
mandato, o prefeito segue a todo vapor com 
realização de obras eleitoreiras, e lembraram ainda 
sobre as obras emergências lançadas pelo prefeito 
e não foram cumpridas, bem como os decretos de 
emergência que justificaram a não realização do 
carnaval de 2013 e de 2016 e nada foi feito.

Além de mencionarem o dia 14 de junho como 
sendo o Dia Universal do Doador de Sangue, 
falaram do descaso do Governo do Estado em não 
concluírem a construção do hemocentro, deixando 

a responsabilidade da coleta de sangue apenas por 
conta do HEMOBA no HO, o que tem causado 
grande insegurança das pessoas que são submetidas a 
uma cirurgia e necessitam de reposição de sangue.

Foi destacada a reunião realizada na Presidência 
da Câmara para tratar sobre a situação das águas dos 
rios com vários ambientalistas e instituições, para 
juntos pensarem numa forma de fiscalização da 
degradação dos rios de maneira especial o Rio 
Grande, Rio de Ondas e Rio Branco, que vêm 
causando muita preocupação para a população do 
oeste baiano sobre a baixa vazão de água em seus 
leitos, ficando decidido no grupo que a Câmara 
Municipal sediará um seminário a fim de que juntos 
possam buscar soluções, evitando que o pior possa 
acontecer que é o desaparecimento dos rios como foi 
de muitos na região.

Destacaram ainda este importante dia do doador 
de sangue, demonstrando a necessidade de 
voluntários realizarem a doação de sangue, 
contribuindo assim para um ato de solidariedade que 
salva vidas.

Por último se pronunciou o presidente da 
C â m a r a  f a l a n d o  s o b r e  o s  s e r v i ç o s  d e 
abastecimento de água prestados pela Embasa no 
município. Ele falou sobre a ação judicial que pede 
anulação da concessão das águas renovada pelo 
governo municipal para a empresa por mais 30 
anos, de forma ilegal prejudicando principalmente 
os mais carentes, de modo especial através da 
política de tarifária de esgoto em 80%. Falou ainda 
da ação popular de sua autoria que subiu ao 
Tribunal de Justiça da Bahia, e que busca anular a 
renovação da concessão dada à Embasa, sem 
nenhuma consideração a população carente do 
município. “Não podemos permitir mais uma vez, 
esses atos que se colocam contra os interesses da 
população”. Frisou o presidente, falando ainda de 
sua indignação pelo governo municipal que insiste 
em manter nas mãos da embasa por mais 30 anos a 
concessão da água e que cerca de quatro (4) mil 
imóveis estão com os serviços de água suspensa, 
sem falar que certos bairros ficam vários dias sem 
água nas torneiras.



Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013

Diário Oficial
Câmara Municipal de Barreiras

5

ATOS OFICIAIS / TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Projeto do Plano Municipal de Educação é devolvido para a Prefeitura

Na sessão de terça-feira (21/06), como práxis 
de todas as sessões, inicialmente foram lidas as 
matérias do dia, tendo como destaque o ofício 
enviado pelo prefeito que reconhecendo mesmo 
que tardiamente a necessidade de fazer uma 
ampla reformulação no Plano Municipal de 
Educação – PME enviado à Câmara pelo próprio 
prefeito, solicitando a retirada da pauta de votação 
desta sessão. Com a plenária totalmente cheia de 
representação dos mais diversos setores da 
sociedade barreirense na expectativa de votação 
do PME pelo Legislativo a sessão foi realizada 
normalmente.

Ressalta-se que as Comissões Permanentes do 
Poder Legislativo que deveriam emitir parecer 
sobre o projeto, se dedicaram exaustivamente nas 
reformulações de várias emendas, para posterior 
emissão de parecer. Haja vista que o plano 

precisava entre 240 a 250 emendas, agora o 
Legislativo fica no aguardo do novo Plano para 
retornar o processo de apreciação para votação. 
Afirmou o presidente da Casa vereador Tito que a 
sociedade civil precisa ser ouvida e suas ideias 
acatadas, principalmente no que tange as metas e 
objetivos, para que o Plano seja consistente, por se 
tratar  de um documento de tão grande 
importância que norteará a educação municipal 
pelos próximos 10 anos no município.

Além dos debates acerca da retirada do Plano 
da pauta de votação, foi ainda tema de debate a 
questão da prestação dos serviços de saúde, que 
seguem de maneira precária no município, 
comprometendo o atendimento ao público. 
Vereador em sua acirrada crítica menciona que no 
ano de 2015 foram gastos mais de 100 milhões, 
em despesas nos serviços de saúde sem 

visibilidade de melhoria no atendimento aos que 
dependem dos serviços de saúde pública no 
município. Os vereadores no exercício de sua 
função de fiscalizar, nas últimas sessões não se 
omitem em mencionar sempre sobre as obras 
eleitoreiras, prática da grande maioria dos 
prefeitos.

Indignados criticam o grande pacote de obras 
em andamento no município para conclusão em 
tão pouco espaço de tempo para as eleições. E 
lamentam por estas não serem realizadas dentro 
dos três anos e meio da administração.

Ao encerrar a sessão, o presidente em 
exercício agradeceu a presença de todos na 
plenária, bem como aos radiouvintes das 
emissoras e aos telespectadores da TV Câmara 
municipal, que leva aos lares barreirenses os 
trabalhos do Legislativo de Barreiras.

OUVIDORIA
0800 075 8101



Criado pela Lei 1.028 de 16 de Abril de 2013

Diário Oficial
Câmara Municipal de Barreiras

6

ATOS OFICIAIS / TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Tribuna Popular recebe Diretora do NRE 11
A Tribuna Popular da quarta-feira (15/06) foi 

ocupada pela Professora Maria Aparecida Vasco 
das Chagas, Diretora do NRE11, a convite da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal para prestar 
esclarecimentos acerca de pontos relevantes 
sobre as ações do órgão bem como sobre os 
avanços e as deficiências na educação da rede 
Estadual de Educação da Bahia ofertada no 
Núcleo Regional de Educação – NRE 11, da Bacia 
do Rio Grande.

Em sua fala a Profª Maria Aparecida Vasco, 
iniciou com uma análise situacional do Núcleo 
que atende 14 municípios com 37 escolas da rede 
no oeste baiano e sobre a questão da mudança da 
DIREC para o NRE 11, pelo pensamento da 
educação voltada para a valorização das culturas 
regionais e mudança estrutural dos municípios.

E m  t e m p o  m e n c i o n o u  o s  P r o j e t o s 
Estruturantes que compõem o projeto maior do 
Estado, desenvolvido em todas as unidades 
escolares da rede, com projetos desenvolvidos 
com objetivo de estimular o protagonismo 
juvenil, bem como ajudar que o estudante assuma 
dentro do espaço escolar o exercício de cidadania.

A diretora do NRE 11 enalteceu ainda sobre os 
encontros de coordenadores, as eleições para 
gestores das unidades, os encontros de gestores 
em 2016 para juntos discutirem todo trabalho 
pedagógico que norteia a educação nas escolas da 
rede, que destacou ainda o envolvimento dos 
colegiados. Falou também sobre o Centro Juvenil 
de ciência e cultura que funciona na sede do Folk 
Rocha com realização de oficinas com os 
estudantes.

Sobre as carências e demandas, Maria 
Aparecida falou sobre a falta de professor em 
algumas das escolas da rede, ressaltando no 
momento atual que enfrenta desafios e que são 
históricos, sempre houve carência e que a questão 
da não autorização de contratação de pessoal para 
serviços temporários é um dos entraves, bem 
como a carência de professores formado nas 
diferentes disciplinas, algumas vagas são 
constantemente preenchidas pelo IEL e agora a 
própria secretaria não está autorizada a fazer 
preenchimento da carência, mas que reunião com 
o Secretário Estadual de Educação e com o 
Governador esta semana, houve espaço para falar 

das demandas e que há esperança para solução dos 
problemas atuais. Destacou ainda que todos os 
setores da educação passam por dificuldades em 
responder as demandas.

Após a fala da Professora Maria Aparecida, o 
presidente da Câmara garantiu a participação dos 
colegas vereadores que fizeram alguns 
questionamentos como, a situação da escola no 
Posto Cerradão, em que foi suspendida a oferta de 
ensino, e que os alunos precisam se deslocar para 
estudarem em Barreiras, com uma distância de 70 
km; que dentro de 15 anos foi construída escola 
em Barreiras da rede estadual; que falta escola 
para ensino médio nos bairros a exemplo do bairro 
Santa Luzia sendo que os alunos precisam se 
deslocar para escolas no centro da cidade. 
Falaram ainda do compromisso com os 200 dias 
letivos, que serão prejudicados por conta da falta 
de pessoal desde os serviços gerais a professores.

Em suas considerações Maria Aparecida fez 
esclarecimento sobre a Escola do Posto Cerradão 
que as mudanças foram para reestruturação e que 
os alunos estão atendidos por intermediação 
tecnológica ligada ao NTE.

Na sessão outros assuntos foram também 
debatidos. Vereadores falaram sobre o dia 15 de 

junho, Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa e faz apelo para a 
sociedade e os empresários ajudarem as 
instituições de amparo a Pessoa Idosa de modo 
especial o Abrigo dos Idosos mantido pela 
Diocese de Barreiras, e todo cidadão deve 
denunciar casos de maltrato contra pessoas 
idosas.

Fundação Paulo Machado, fundada pelos 
componentes da Loja Maçônica que tem como 
objetivo apoiar escolas públicas e contribuir com 
melhorias da cidade, foi mencionada por vários 
vereadores. Falaram ainda da precariedade da 
área da saúde, sendo que os gastos exorbitantes 
sem visibilidade de serviços, as pessoas são 
empurradas de uma unidade para outra, Hospital 
24 horas a ser transformado no Hospital da 
Criança, outra situação crítica. “Há a necessidade 
do Hospital da Criança, sim, mas não justiça ter 
que acabar com o 24 horas, o que deveria era 
construí-lo em outro local.

No final da sessão, mais uma vez o presidente 
da Câmara convida a população a acompanhar as 
notícias do Poder Legislativo de Barreiras através 
da transmissão pelas emissoras de rádio e pelo 
Canal 4.1 da TV Câmara de Barreiras.
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Câmara Municipal de Barreiras aprova ampla reformulação
do Plano de Carreira dos seus servidores efetivos

Na sessão da terça-feira (28/06), o Projeto de Lei 
nº. 130/2016, que dispõe sobre alterações no Plano 
de Cargos e Salários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Poder Legislativo, de autoria da Mesa 
Diretora, aprovado por unanimidade, foi tema de 
debate entre os vereadores. Dentre as alterações 
destacam-se a ampliação da progressão vertical e o 
incent ivo  à  capaci tação  dos  serv idores , 
consolidando a carreira.

Inicialmente, o presidente da Câmara anunciou a 
disponibilidade de um Aplicativo da Câmara 
Municipal de Barreiras para todos os modelos de 
celular, no qual todo cidadão poderá acompanhar 
todas as ações do Poder Legislativo com absoluta 
transparência e comodidade.

“O cidadão e cidadã agora pode acompanhar 
todas as ações do Legislativo de Barreiras na palma 
da sua mão”. Afirmou o presidente.

Ao usarem a Tribuna no grande expediente, 
vereadores falaram sobre a alta despesa que a 
prefeitura vai fazer com o dinheiro público para a 
realização da ExpoAgro Barreiras, com a 
contratação de várias bandas e artistas para shows.

“O dinheiro que vai ser usado na realização dos 
shows, deveria ser investido na saúde pública do 
município e no desenvolvimento da cidade que se 
encontra no estado de grande atraso em todos os 
aspectos”.

Ainda sobre a ExpoAgro o vereador lamentou 
pela perda da característica e pela ausência de 
potencialização, tornando a tradicional Feira apenas 
em show e entretenimento. Falou ainda da 
contradição do uso do dinheiro público em que 
passa o país.

Vereador afirma que é preciso repensar a questão 
da ExpoAgro, que não se pode negar que ela perdeu 
seu brilho, mas que deve considerar a dimensão da 
Bahia Farm Show no município vizinho de Luís 
Eduardo, mas isso não quer dizer que é preciso 
acabar com os shows, é preciso repensar para 
melhorar.

Ainda sobre os eventos realizados na cidade, 
vereadores falaram sobre a segurança, que um 
projeto de lei sancionado pelo Executivo, até o 
memento não foi colocado em prática e o povo 
continua refém da violência.

A Lei que obriga a contratação do Bombeiro 

Civil para ação de primeiros socorros em caso de 
qualquer tipo de acidente, bem como zelar pela 
prevenção e integridade das pessoas. O próprio 
gestor municipal que enviou o projeto da 
contratação dos bombeiros civis, ele mesmo fere a 
lei e não contrata os bombeiros para os eventos 
públicos.

Outro assunto que sinaliza problema para 
população barreirense é a questão do anúncio feito 
pelo prefeito acerca do transporte coletivo, de que se 
não houver o aumento da tarifa da passagem vai 
parar com os serviços públicos do transporte no 
município.

O presidente congratulou-se com os servidores 
públicos do Legislativo pela vitória da aprovação do 
projeto que altera o Plano de Cargos e Salários 
dizendo que considera os servidores como o 
patrimônio mais importante do Poder Legislativo, e 
a aprovação do projeto da Mesa Diretora é uma 
demonstração clara do fortalecimento da Câmara, 
bem como para todos os servidores. “Os vereadores 
não fizeram um favor e sim o cumprimento de 
garantia mínima, consolidando assim de forma legal 
e permanente a valorização dos serviços prestados 
por cada servidor desta Casa”. Frisou o presidente 
da câmara.

RELAÇÃO DE INDICAÇÕES 2016
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Hum mil
Hum mil
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Convite

do Seminário: USO RACIONAL DOS RECURSOS USO RACIONAL DOS RECURSOS 

HÍDRICOS NO OESTE DA BAHIAHÍDRICOS NO OESTE DA BAHIA, a realizar-se no dia 

As instituições abaixo relacionadas tem a grata 

satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar 

do Seminário: USO RACIONAL DOS RECURSOS 

HÍDRICOS NO OESTE DA BAHIA, a realizar-se no dia 

29 de julho de 2016, das 07:30 às 12:30, no Plenário da 

Câmara Municipal de Barreiras-BA.

Contamos com sua presença.Contamos com sua presença.Contamos com sua presença.


