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Balcão de Justiça e Cidadania
atendendo a população de Barreiras
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Uma reunião na sexta-feira, 11, entre re-
presentantes da Prefeitura e da Faculdade
São Francisco de Barreiras (Fasb), definiu
as estratégias de funcionamento e atendi-
mento nos Balcões de Justiça e Cidadania,
instalados nas Casas da Família (CRAS).
O encontro, realizado na Unidade de Servi-
ços e Práticas Jurídicas da Fasb, foi aberto
pelo diretor acadêmico da faculdade Mar-
den Lucena. Marcaram presença também
o juiz coordenador dos balcões Drº Alesson
Mendonça e as secretárias de educação
Maria Anália Miranda e do trabalho e pro-
moção social Maria Ribeiro.

A parceria entre o poder público e a
instituição de ensino viabiliza o atendimen-
to nos balcões de justiça por meio de aca-
dêmicos dos cursos de direito e psicolo-
gia. Um total de quatro balcões estará à
disposição da população nas Casas da
Família. Dois já estão em funcionamento
desde segunda-feira, 14: o da Morada da
Lua e o da Vila dos Funcionários.

Gratuidade - Uma das propostas do
Balcão de Justiça e Cidadania é promo-
ver o acesso à Justiça, sobretudo, da po-
pulação de baixa renda. Para tanto, se-
rão utilizados mecanismos para inibir ou
diminuir os conflitos de interesse nas ques-

Balcão de Justiça e Cidadania
atendendo a população de Barreiras

tões cíveis de menor complexidade e nas
que tratem sobre separação judicial, pen-
são alimentícia, entre outras.

O grupo de trabalho será composto por
estagiários universitários que, voluntaria-
mente, vão poder aplicar na prática os co-
nhecimentos adquiridos em sala de aula.
No interior, a coordenação jurídica será
exercida por um juiz de Direito da comar-
ca, designado pelo presidente do Tribunal
de Justiça (TJ).

Capacitação - Os alunos que pres-
tarão serviços nos Balcões de Justiça
passaram por uma capacitação ofereci-
da pelo TJ, por meio de um curso com
100 horas de duração. Eles atuarão como
conciliadores na área cível com ênfase
ao direito de família. Somente poderão
ser atendidas causas que envolvam va-
lores processuais de até quarenta salári-
os mínimos. Os serviços serão ofereci-
dos gratuitamente para a população.

A secretária de promoção social Maria Ribeiro durante palestra no encontro

A secretária de educação Maria Anália Miranda falou da importância do atendimento
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 51, de 07 de março de 2008.

Nomeia Secretária Administrativa

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 a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Secretária Administrativa, a Srtª. Rozilene Queiroz Rocha,
lotada no Gabinete do Prefeito.

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

TERMO DE POSSE

Ao sétimo dia do mês de março de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para Secretária
Administrativa lotada no Gabinete do Prefeito, símbolo NH6, a Srtª.
Rozilene Queiroz Rocha, CPF 983.020.785-49, RG 11.113.514-
14 SSP/BA, filha de Reinivaldo Pereira Rocha e Maria Helena
Queiroz Rocha, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 07 de março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
          Prefeito de Barreiras

Rozilene Queiroz Rocha
Empossada

CONVÊNIO Nº 003/2008

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS-BA E O INSTITU-
TO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR
DE BARREIRAS – IAESB, MANTENE-
DOR DA FASB, NA FORMA E PELO PRA-
ZO QUE ESPECIFICA, POR FORÇA E EM
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 116 § 1º DA LEI
8666/93 C/C A LEI MUNICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Di-
reito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, centro –
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora desig-
nado PRIMEIRO CONVENENTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida  e do outo
lado, o  INSTITUTO 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 CON-
VENENTE, neste ato representado pelo seu Diretor Administrati-
vo, Tadeu Sérgio Bérgamo, CPF nº 151.471.000-59, CI nº
1005892268 SSP/SC, como entidade mantenedora da FACULDA-
DE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB, neste ato re-
presentada pelo seu Diretor Acadêmico Roberto Marden Lucena,
CPF nº 022.924.604-40,  resolvem celebrar o presente Convênio,
como efetivamente o fazem, de acordo com as condições estabele-
cidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Convênio tem por objetivo viabilizar e regularizar o sistema

REPUBLICAÇÕES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS -BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

PREGÃO PRESENCIAL 07/2008
 REVOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de sociedade empresarial especializada
na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Barreiras.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, por motivos técnicos e
operacionais, comunica aos interessados a revogação do
certame em referencia, com reabertura de um novo processo
licitatório, para a mesma finalidade, oportunamente.

Barreiras, 16/04/2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro
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de Estágio Curricular ou Extracurricular de alunos dos cursos de
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E PSI-
COLOGIA, 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 educa-
ção física da FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREI-
RAS-FASB, mantida pelo IAESB, junto ao MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS promovendo dessa forma, o estabelecimento e a manu-
tenção de um trabalho de cooperação 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 estabeleci-
da pelo SEGUNDO CONVENENTE e o extracurricular pelo PRI-
MEIRO CONVENENTE que poderá ser de até 30 horas sema-
nais, conforme interesse das partes.

Ficará a cargo da Direção Acadêmica do SEGUNDO CON-
VENENTE, em casos de estagiários do curso de Enfermagem,
Fisioterapia e Psicologia, designar um supervisor e monitor do res-
pectivo estágio, que deverá ser profissional da área.

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades de
estágio deverão ser levados a efeito sob responsabilidade da INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO, SEGUNDO CONVENENTE, com co-
participação do enfermeiro, fisioterapeuta ou psicólogo da unidade.

O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com o PRI-
MEIRO 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 cur-
ricular e supervisionado, através do termo de compromisso próprio.

Ao estagiário não será cobrada nenhuma taxa adicional refe-
rente às providências administrativas para realização do estágio cur-
ricular, conforme determina o Art. 10º do Decreto nº 87497/82.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a autorizar a
freqüência dos estagiários junto à sua rede de atendimento de saú-
de, juntamente com o professor/monitor responsável pelo estagiá-
rio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se também a:
a) Disponibilizar o uso do Ginásio de Esportes, Pista de Atletis-

mo do Estádio Municipal Geraldão e das instalações do Complexo
Esportivo do Município para que sejam ministradas aulas dos cur-
sos aqui envolvidos, nos horários combinados com os administrado-
res dos referidos setores;

b) Reservar uma sala dentro do Ginásio de Esportes para mate-
riais exclusivos da FASB;

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

Parágrafo Único: Em contrapartida, pelo uso dos espaços ob-
jeto do presente convênio, o SEGUNDO CONVENENTE disponi-
bilizará ao PRIMEIRO CONVENENTE 06 (seis) “bolsas educa-
ção” 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 PRIMEIRO CONVENENTE escolher, dentre
os alunos matriculados no curso de Educação Física, os que farão
uso das referidas bolsas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNÇÕES DOS ESTAGIÁ-
RIOS

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a alocar os
estagiários em funções compatíveis com a sua linha de forma-
ção, possibilitando-os passar por diversos setores das áreas nas
quais pretendem estagiar, além de facilitar o processo de inte-
gração 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
decorrentes do estágio em questão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÔNUS

Não haverá ônus de qualquer espécie para o PRIMEIRO CON-
VENENTE.

CLÁUSULA OITAVA – PROGRAMA, FREQÜÊNCIA E
AVALIAÇÃO

O SEGUNDO CONVENENTE compromete-se a encaminhar
para O PRIMEIRO CONVENENTE o PROGRAMA DE ESTÁ-
GIO a ser desenvolvido, bem como, enviar à Secretaria de Educa-
ção 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 avalia-
ção de desempenho do estagiário em formulário específico elabo-
rado pelo SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA – DO TERMO DE COMPROMISSO

O SEGUNDO CONVENENTE providenciará TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, onde assinarão as duas partes,
Instituição de Ensino e Estagiário(a), devendo este último obrigar-
se a cumprir as condições estabelecidas para a sua realização, in-
clusive as normas de trabalho determinadas para os servidores do
PRIMEIRO CONVENENTE, especialmente aquelas que se refi-
ram ao sigilo das informações a que eventualmente tenham acesso
em decorrência da prática 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
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO DO
CONVÊNIO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de
Barreiras - 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 presen-
te Convênio, na presença de testemunhas, ficando revogados todos
os Convênios anteriores, ou quaisquer resoluções que versem so-
bre a matéria.

Barreiras/BA, 31 de janeiro de 2008.

_________________________________________
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa - Prefeito

________________________________________________
INSTITUTO AVANÇADO DE ENSSUP 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 SER-
VIÇOS Nº 024/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 028/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Ave-
nida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de
Almeida.

CONTRATADO: CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS
REIS, brasileira, especialista em Educação Especial e Práticas
Inclusivas pela Faculdade UNIESSA, portadora do RG
nº.0564238619 e CPF nº.944.103.055-49, residente e domicili-
ada à Rua Tancredo Neves, nº 228, Qd. B, Loteamento São
Paulo, Barreiras/BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão minis-
tradas pela Srª. CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS
no Projeto de Educação Especial, destinado à capacitação dos
profissionais da Educação Municipal de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte 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 –
Pessoa Física;

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 5.200,00 (cinco
mil e duzentos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

PRAZO

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renun-
ciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
CRISTINA DE ARAÚJO REIS

CPF: 944.103.055-49
Contratada

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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EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE SISTEMAS Nº 028/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/
2008

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

CONTRATADA: FREIRE IMFORMÁTICA LTDA,
CNPJ nº 01.210.562/0001-22, com endereço à Rua Artur
Gomes de Carvalho, 386, Pituba, na cidade de Salvador/
BA, CEP 41.820-190, neste ato representada pelo Sr.
WELLINGTON ANDRADE FREIRE, brasileiro, casa-
do, empresário, CPF: 408.978.855-20, residente em Sal-
vador/BA.

OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Locação e manu-
tenção preventiva e corretiva do Sistema de informática
integrado, assessoria técnica e atualização dos sistemas
constantes no ANEXO I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças.

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades
da Sec. de Administração e Finanças

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros
– Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRA-
TADA, pelos serviços ora contratados os valores especi-
ficados no ANEXO I, cujas Notas Fiscais de Serviços se-
rão emitidas com vencimento à vista, para pagamento até
o dia 10 (dez) do mês do faturamento. Será cobrado a títu-

lo de implantação, instalação e treinamento dos sistemas
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  e a título de
mensalidade será cobrado o valor de R$ 4.500,00 ( Qua-
tro mil e quinhentos reais) mensal; sendo assim será pago
no primeiro mês R$12.000,00 mais R$ 4.500,00 da men-
salidade e a partir do segundo mês só a mensalidade, per-
fazendo um valor total do contrato de R$ 66.000,00 (Ses-
senta e seis mil reais).

DO PRAZO:

A duração do presente contrato será até 12 (doze) me-
ses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo
com a anuência das partes.

FORO:

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

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente contrato 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, 20 de fevereiro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

FREIRE IMFORMÁTICA LTDA
WELLINGTON ANDRADE FREIRE

CNPJ nº 01.210.562/0001-22

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - quinta-feira, 17 de abril de 2008        ANO 3  -  Nº 672

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 iniciou, desde 2005, a me-
lhoria dos serviços de coleta de lixo e lim-
peza da cidade. Por meio de um serviço
terceirizado, todos os bairros são atendi-
dos, através de quatro caminhões que re-
colhem diariamente cerca de três tonela-
das de lixo.

“Fazemos um trabalho sério e compro-
metido com a população, percebemos no
início do governo que em alguns bairros
não havia o recolhimento do lixo, por isso,
decidimos melhorar o sistema de coleta.
A zona rural também passou a contar com
esse serviço”, disse o secretário de in-
fra-estrutura José Roberto Araújo.

Ainda de acordo com o secretário, a em-
presa contratada possui uma equipe espe-
cializada que recolhe o material de clínicas
e hospitais, levando para um local adequa-
do, no aterro sanitário.

“Temos essa preocupação em dar o des-
tino correto ao lixo hospitalar. As clínicas
particulares e hospitais contam com esse
serviço que recolhe o material utilizado em
cirurgias e outros procedimentos, o qual é
levado para uma célula adequada no aterro
sanitário”.

Prefeitura de Barreiras
recuperou serviços essenciais

Outra ação implementada pela Pre-
feitura foi a recuperação da iluminação
pública, com a implantação de uma cen-
tral 0800. “No início do governo, meta-
de dos bairros estavam completamente

Desde 2006, foi implantado, em
Barreiras, um sistema de ligações

gratuitas para os serviços de
iluminação pública. Através do 0800-
286-8459, a população pode solicitar

troca de lâmpadas, reposição de
braços e instalação de novos postes.

“A central telefônica, com certeza
tornou mais eficiente o trabalho da

Prefeitura. O nosso principal objetivo
é de sempre proporcionar uma maior

comodidade à população”, comenta
o prefeito Saulo Pedrosa.

O 0800-286-8459 funciona de
segunda à sexta das 08 às 12 h e das

14 às 17 horas e aos sábado das 08
às 12 horas.
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no escuro. Por isso, a Prefeitura iniciou
um intenso trabalho de recuperação,
com reposição de lâmpadas, postes e
braços de luz”, revelou o prefeito Saulo
Pedrosa.

Saiba mais
sobre a

Central 0800

Quatro caminhões recolhem  diariamente três toneladas de lixo doméstico em Barreiras


