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Prefeitura dialoga com vereadores
sobre infra-estrutura da cidade
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTOS WASHINGTON LUIZ

A convite da Câmara de Vereadores,
o secretário municipal de infra-estrutura
José Roberto Araújo, participou de uma
sessão ordinária na quarta, 03, a fim de
esclarecer questões referentes à infra-
estrutura da cidade.

“Agradecemos a presença do secretá-
rio que gentilmente aceitou o nosso convite.
O nosso objetivo é de, através de uma con-
versa amistosa, retirar as principais dúvidas
da população referentes à infra–estrutura
dos bairros”, disse o presidente da Câmara
Luiz Piedade de Holanda.

De acordo com o secretário José Ro-
berto, a atual gestão possui uma postura de
priorizar a transparência das contas públi-
cas: “o nosso governo possui as portas aber-
tas para o cidadão e, como temos uma polí-
tica de transparência dos dados referentes
às receitas e despesas do município, esta-
mos sempre aptos a dirimir possíveis dúvi-
das da nossa população”.

Ao começarem os questionamentos a
vereadora Núbia Araújo (DEM) pergun-
tou sobre as ações da prefeitura para a
melhoraria da infra-estrutura viária da
cidade. O secretário José Roberto apre-
sentou documentos de licitação, aprova-
dos pelo executivo para a compra de
emulsão asfáltica e outros materiais, para
iniciar os trabalhos assim que acabe o
período de chuvas.

A vereadora Kelly Magalhães (PC do
B) também questionou sobre as condições

Prefeitura dialoga com vereadores
sobre infra-estrutura da cidade

do asfalto do centro da cidade: “não estamos
aqui para atribuir o problema da precarieda-
de das ruas da cidade, somente à atual ges-
tão. Durante muitos anos os governos pas-
sados não se preocuparam nem com a ma-
nutenção, nem em asfaltar mais ruas”.

O secretário José Roberto enfatizou
que a atual administração encontrou uma
Prefeitura em crise, com graves proble-
mas orçamentários e salientou que o as-
falto das ruas de Barreiras está em avan-
çado processo de degradação devido à
falta de manutenção nos anos anteriores.

Porém, desde 2005, a Prefeitura iniciou
um intenso trabalho de recuperação.

“Fizemos operações tapa-buracos em
inúmeros bairros, entretanto, a maioria das
ruas asfaltadas na cidade possui mais de
vinte anos e durante décadas não recebeu
nenhum tipo de manutenção. Isso vem
acarretando séria dificuldade para recom-
posição do asfalto. No ano passado, con-
seguimos equilibrar as contas da prefeitu-
ra, estamos aguardando o término do perí-
odo das chuvas para recomeçar as obras
de melhoria do asfalto da cidade”.

Os vereadores fizeram vários
questionamentos quanto a

infra-estrutura da cidade

O secretário José Roberto apresentou comprovantes que a Prefeitura adquiriu material para
a operação tapa-buracos na cidade
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Estado da Bahia - Município de Barreiras
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Barreiras - Bahia

segunda-feira, 07 de abril de 2008
ANO 3  - Nº 664

GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 003/2008

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE BARREIRAS-BA E O INSTITUTO AVAN-
ÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREI-
RAS – IAESB, MANTENEDOR DA FASB, NA
FORMA E PELO PRAZO QUE ESPECIFICA,
POR FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO ARTI-
GO 116 § 1º DA LEI 8666/93 C/C A LEI MUNI-
CIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Direito
Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, centro – Barreiras-
Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora designado PRI-
MEIRO CONVENENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida  e do outo lado, o  INSTI-
TUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS –
IAESB,  instituição de direito privado com sede à Rodovia BR 135,
Km 01, nº 2341, Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 42.752.675/0001-
37, ora designado SEGUNDO CONVENENTE, neste ato representa-
do pelo seu Diretor Administrativo, Tadeu Sérgio Bérgamo, CPF nº
151.471.000-59, CI nº 1005892268 SSP/SC, como entidade mante-
nedora da FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB,
neste ato representada pelo seu Diretor Acadêmico Roberto Marden
Lucena, CPF nº 022.924.604-40,  resolvem celebrar o presente Con-
vênio, como efetivamente o fazem, de acordo com as condições esta-
belecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Convênio tem por objetivo viabilizar e regularizar o sistema
de Estágio Curricular ou Extracurricular de alunos dos cursos de EN-
FERMAGEM, FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E PSICOLO-
GIA, bem como, estabelecer normas de cooperação técnica no uso
do Ginásio de Esportes e Pista de Atletismo do Estádio Municipal
Geraldão e Complexo Esportivo para as aulas de educação física da
FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB, mantida
pelo IAESB, junto ao MUNICÍPIO DE BARREIRAS promovendo dessa
forma, o estabelecimento e a manutenção de um trabalho de coopera-
ção recíproca entre as partes CONVENENTES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE

O Estágio Curricular será desenvolvido em consonância com o
disposto na Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº 87497/82 e
terá duração mínima de 01 (um) semestre letivo, em obediência ao
disposto no artigo 4º, letra b, do Decreto 87.497/82; podendo ser
prorrogado, se necessários, mediante justificativa do SEGUNDO
CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ESTÁGIO

A carga horária semanal do estágio curricular ficará estabelecida
pelo SEGUNDO CONVENENTE e o extracurricular pelo PRIMEIRO
CONVENENTE que poderá ser de até 30 horas semanais, conforme
interesse das partes.

Ficará a cargo da Direção Acadêmica do SEGUNDO CONVE-
NENTE, em casos de estagiários do curso de Enfermagem, Fisiotera-
pia e Psicologia, designar um supervisor e monitor do respectivo es-
tágio, que deverá ser profissional da área.

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades de está-
gio deverão ser levados a efeito sob responsabilidade da INSTITUI-
ÇÃO DE ENSINO, SEGUNDO CONVENENTE, com co-participa-
ção do enfermeiro, fisioterapeuta ou psicólogo da unidade.

O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com o PRIMEI-
RO CONVENENTE, conforme determina o Art. 4º da Lei nº 6.494/77.

Ficará sob responsabilidade do SEGUNDO CONVENENTE, o
envio da relação dos acadêmicos que farão parte do estágio curricular
e supervisionado, através do termo de compromisso próprio.

Ao estagiário não será cobrada nenhuma taxa adicional referente
às providências administrativas para realização do estágio curricular,
conforme determina o Art. 10º do Decreto nº 87497/82.

 O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a autorizar a fre-
qüência dos estagiários junto à sua rede de atendimento de saúde, junta-
mente com o professor/monitor responsável pelo estagiário.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se também a:

a) Disponibilizar o uso do Ginásio de Esportes, Pista de Atletismo
do Estádio Municipal Geraldão e das instalações do Complexo Espor-
tivo do Município para que sejam ministradas aulas dos cursos aqui
envolvidos, nos horários combinados com os administradores dos
referidos setores;

b) Reservar uma sala dentro do Ginásio de Esportes para materiais
exclusivos da FASB;

c) Dar publicidade ao cronograma de uso das áreas pelos alunos
dos cursos após aprovação pelas partes;

Parágrafo Único: Em contrapartida, pelo uso dos espaços objeto
do presente convênio, o SEGUNDO CONVENENTE disponibilizará
ao PRIMEIRO CONVENENTE 06 (seis) “bolsas educação” no valor
de 50% (cinqüenta por cento) da mensalidade do curso de Educação
Física durante a vigência do presente convênio, as quais poderão ser
transformadas em 03 (três) bolsas integrais do referido curso, com
vigência de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008, cabendo ao PRI-
MEIRO CONVENENTE escolher, dentre os alunos matriculados no
curso de Educação Física, os que farão uso das referidas bolsas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS
O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a alocar os estagiá-

rios em funções compatíveis com a sua linha de formação, possibilitan-
do-os passar por diversos setores das áreas nas quais pretendem esta-
giar, além de facilitar o processo de integração de conhecimento com
todos os setores dos PRIMEIRO CONVENENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO DE ACIDENTES

O SEGUNDO CONVENENTE fará, obrigatoriamente, para os
estagiários, seguro de acidentes pessoais, que tenha cobertura para
acidentes sofridos em razão do desempenho das atividades decorren-
tes do estágio em questão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÔNUS

Não haverá ônus de qualquer espécie para o PRIMEIRO CONVE-
NENTE.

CLÁUSULA OITAVA – PROGRAMA, FREQÜÊNCIA E AVALIA-
ÇÃO

O SEGUNDO CONVENENTE compromete-se a encaminhar para
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O PRIMEIRO CONVENENTE o PROGRAMA DE ESTÁGIO a ser
desenvolvido, bem como, enviar à Secretaria de Educação relação de
freqüência dos alunos beneficiados com as bolsas, até o décimo dia
útil do mês.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a encaminhar para
o SEGUNDO CONVENENTE, ao final do estágio, a avaliação de de-
sempenho do estagiário em formulário específico elaborado pelo SE-
GUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA – DO TERMO DE COMPROMISSO

O SEGUNDO CONVENENTE providenciará TERMO DE COM-
PROMISSO DE ESTÁGIO, onde assinarão as duas partes, Institui-
ção de Ensino e Estagiário(a), devendo este último obrigar-se a cum-
prir as condições estabelecidas para a sua realização, inclusive as nor-
mas de trabalho determinadas para os servidores do PRIMEIRO CON-
VENENTE, especialmente aquelas que se refiram ao sigilo das infor-
mações a que eventualmente tenham acesso em decorrência da práti-
ca do estágio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e
terá vigência até 31/12/2008, podendo, porém a qualquer tempo, ser
denunciado por qualquer das partes, mediante comunicação por es-
crito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO DO CON-
VÊNIO

O presente convênio poderá ser renovado por igual período se for
de interesse das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Bar-
reiras - BA, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
ou lides decorrentes deste Contrato e eventuais aditivos.

E por estarem certos e ajustados firmam os partícipes o presente
Convênio, na presença de testemunhas, ficando revogados todos os
Convênios anteriores, ou quaisquer resoluções que versem sobre a
matéria.

Barreiras / BA, 31 de janeiro de 2008.

_________________________________________
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa - Prefeito

________________________________________________
INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO DE BARREIRAS –

IAESB
Tadeu Sergio Bergamo – Diretor Presidente

 
  TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

___________________________
Nome:Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 059/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  066/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: ALTINO ANTONIO DE SOUZA, brasi-
leiro, casado, CPF nº 088.988.125-15, com endereço à Rua Jutahy
Junior, nº 07, Bairro Vila Dulce – Barreiras BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços
de montagem de móveis, instalação de equipamentos, conserto de
portas nas creches do Município, tudo conforme Proposta e Plani-
lha Orçamentária e demais especificações contidas no Processo
de Dispensa de Licitação nº 066/2008 que, independentemente de
transcrição, integram o presente Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclusos todos os
custos com mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos ne-
cessários à execução dos serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer

Atividade: 12.365.016.2.068 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Infantil

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do Ensino Fun-
damental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 4.600,00 (quatro mil e
seiscentos reais), que serão pagos após atestado o recebimento dos
serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a completa execução dos serviços e cumprimen-
to das cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
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trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 19 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
ALTINO ANTÔNIO DE SOUZA

Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
057/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  068/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurí-
dica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-
95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729,
Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: GAUDÊNCIO FRIGOTTO, brasileiro, casa-
do, doutor em educação, portador do RG nº 04151250-0-IFP/UFRJ e
CPF nº 126.357.070-49, residente e domiciliado à Rua Itaipava, nº 62,
Aptº 401, Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato palestras que serão ministra-
das pelo Sr. GAUDÊNCIO FRIGOTTO, no Encontro Pedagógico da
Rede Municipal de Ensino, destinado aos profissionais da Educação
de Barreiras, nos dias 02 e 03 de abril de 2008., no Hotel Solas das
Mangueiras e na Escola Municipal de Informática, perfazendo um
total de 08 (oito) horas, tendo como temas: “Discussão Teórico-me-
todológica a Educação Municipal” e “Discussão sobre o Projeto Polí-
tico Pedagógico das Escolas Públicas”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que serão pagos após atestado o recebimento dos serviços.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 058/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  074/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/
0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade,
Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: TRATOMEC LTDA, CNPJ: 34.060.608/
0001-23 , pessoa jurídica, sediada à Av. Clériston Andrade, 1.900 -
Loteamento Rio Grande, Barreiras/BA, neste ato representada pelo
Sr. Edson Tressino, brasileiro, comerciante, portador do CPF:
542.922-045-00, residente e domiciliado no município de Barreiras.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços
com trator de esteira e retroescavadeira na execução da limpeza e
extração de cascalho na Cascalheira da Prainha.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato corre-

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de sua
assinatura até a completa execução dos serviços e cumprimento das
cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 24 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
GAUDÊNCIO FRIGOTTO

CPF 126.357.070-49
Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 011/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 18/04/
2008, às 09:00 h, em sua sede, visando aquisição de
camisetas para alunos da rede municipal. Edital até 16/
04/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729.Centro.

Barreiras,  03 de abril de 2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA GAB.  Nº 83, de 02 de abril de 2008.

Exonera, a pedido, Coordenador de
Serviços Públicos

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada
com 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH4, de
Coordenador de Serviços Públicos, o Sr. Antonio Carlos de
Almeida Matos, lotado na Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura e Serviços Públicos.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

rão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão 02.11.00 – Secretaria de Infra estrutura e Serviços Pú-

blicos
Atividade: 15.452.011.2.153 – Apoio as Ações de Infra estrutura
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O presente Contrato tem o seu valor total estimado em R$
7.900,00 (Sete mil e novecentos reais), para pagamento de 79 (se-
tenta e nove horas máquinas) previstas para a execução dos servi-
ços para o qual está sendo contratado, sendo o valor de R$ 100,00
(Cem reais a hora máquina), que serão pagos pela CONTRATAN-
TE em uma única parcela, no prazo de até 08 dias após a apresen-
tação da Nota fiscal / fatura, e devidamente atestado o recebimen-
to dos serviços.

§ 1º Caso não haja a necessidade de se utilizar todas as horas/
máquinas previstas, o valor será calculado pelo total das horas tra-
balhadas;

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência a partir da assinatura até a
completa execução dos serviços contratados e cumprimento das
cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda
e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser
resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras,  24 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
TRATOMEC LTDA

CNPJ: 34.060.608/0001-23
Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

REPUBLICAÇÃO
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A prefeitura tem o objetivo incentivar a
prática do esporte amador em Barreiras. Por
esse motivo, apóia a realização do Campe-
onato Barreirense de Futebol.

“Ao assumir a Prefeitura, percebi o quan-
to o esporte amador estava sem o apoio do
poder público. Imediatamente, mudamos
esse quadro. Buscamos sempre incentivar
a população para a prática de esportes e o
apoio ao Campeonato Barreirense de Fute-
bol tem sido uma das provas disso”, disse o
prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com a Coordenadoria de
Esportes, 21 equipes estão disputando o
Barreirense, “temos uma média grande de
torcedores que vão assistir aos jogos no
Geraldão. Estamos felizes por que a po-
pulação voltou a freqüentar o estádio”,
relatou o coordenador de esportes e la-
zer, Salvador Módica.

“Sabemos que ainda há muito por fazer,
mas a Secretaria de Educação, por meio da
Coordenadoria de Esportes, já melhorou mui-
to as condições para que as equipes dispu-
tem o Campeonato Barreirense. Acredita-
mos no esporte amador e, por isso, não va-
mos medir esforços para continuar colabo-
rando com os times do Barreirense”, disse
o prefeito Saulo Pedrosa.

Prefeitura incentiva esporte amador


