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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Desde o dia 07, os motoristas de cami-
nhão que vierem a Barreiras para carregar
e descarregar produtos agrícolas serão re-
cepcionados com palestras educativas so-
bre abuso e exploração sexual comercial
de crianças e adolescentes. A iniciativa é
da Prefeitura, por meio do Programa Cre-
as-Sentinela, em parceria com a empresa
Cargill Agrícola.

Sempre às segundas, quintas e sextas
uma equipe do Programa Sentinela perma-
nece durante todo o dia conversando com
os motoristas no pátio da empresa. Enquan-

Abuso e exploração sexual são
combatidos com campanha nas rodovias

to a carga é conferida, os caminhoneiros
recebem orientações e informações sobre
o assunto. Em média, 50 motoristas por dia
participam da campanha.

Além de receber impressos e adesivos
educativos, os caminhoneiros são instruídos
sobre as diferenças entre abuso e explora-
ção sexual, os perigos da prática e as prin-
cipais características da criança abusada.
“Percebe-se evidências marcantes nas ví-
timas, como por exemplo, a queda de ren-
dimento escolar, medo e até rejeição aos
adultos e um sono conturbado”, diz a coor-

denadora do Sentinela, Cilmária de Souza.
Para ela, o público-alvo selecionado na

campanha foiram os motoristas, por serem
tanto vítimas da grande incidência de cri-
anças e adolescentes que oferecem o cor-
po em troca de pagamento, quanto abusa-
dores. “A abertura ao diálogo é imprescin-
dível para o combate a esta prática nas es-
tradas brasileiras”, fala a coordenadora.

O motorista Gildo Francisco da Silva, de
Pernambuco e há 20 anos na profissão,  par-
ticipou de uma das palestras. Ele defende a
idéia de que a proliferação do abuso sexual
pode ser inibida com uma boa base famili-
ar. “Tem pais que só sabem gritar, mas é
preciso dialogar. Tenho uma família que
respeito muito. Se dou um bom exemplo,
posso cobrar isso de meus filho”, relata.

Programação – A mesma campanha de
conscientização realizada com os motoris-
tas de caminhão está sendo levada para as
escolas públicas e privadas de Barreiras.
O cronograma do Sentinela prevê visitação
às escolas até dezembro deste ano. Fazem
parte da campanha ainda uma sessão es-
pecial no dia 14 e um ato público, dia 16 de
maio, ambos na Câmara de Vereadores.

Além das palestras os
motoristas puderam melhorar
o visual

Enquanto a carga é conferida, os caminhoneiros recebem orientações
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 100, de 23 de abril de 2008.

Exonera Secretária Escolar da
 Escola Municipal Santo Antônio

O Prefeito 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º  Exonerar,  do  Cargo  em  Comissão  de Secretária
Escolar da Escola Municipal Santo Antônio, a Srª Maria da
Conceição do Amaral Cavalcante, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com carga horária de 40
horas.

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

PORTARIA GAB.  Nº 101, de 23 de abril de 2008.

Exonera Secretária Escolar, da Escola
 Municipal São Francisco de Assis

O Prefeito 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º  Exonerar,  do  Cargo  em  Comissão  de Secretária
Escolar da Escola Municipal São Francisco de Assis, a Srª
Adriana Domingos da Silva, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

PORTARIA GAB.  Nº 102, de 23 de abril de 2008.

Exonera Diretora A, da Escola
 Municipal Santo Antônio

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC2,
de Diretora A, da Escola Municipal Santo Antônio, a Pedago-
ga Sabrina Baleeiro Metzker Motta, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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

PORTARIA GAB.  Nº 103, de 23 de abril de 2008.

Exonera Diretora A, da Escola
Municipal Dr. Renato Gonçalves
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O Prefeito 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar,  do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC2,
de Diretora A, da Escola Municipal Dr. Renato Gonçalves, a
Pedagoga Lana Gomes Borges,  lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

PORTARIA GAB.  Nº 104, de 23 de abril de 2008.

Exonera  Diretora A, da Escola
Municipal São Francisco de Assis

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Exonerar,  do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC1,
de Diretora A, da Escola Municipal São Francisco de Assis,
a Srª Florismar de Oliveira Santos, lotada na Secretaria de
Educação.

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 105, de 24 de abril de 2008.

Nomeia Diretora A, da Escola
Municipal Dr. Renato Gonçalves

O Prefeito 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC2,  de Diretora A, da Escola Municipal Dr. Renato
Gonçalves, a Pedagoga Sabrina Baleeiro Metzker Motta,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 vigésimo quarto dia do mês de abril de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Diretora A, da
Escola Municipal Dr. Renato Gonçalves, símbolo CC2, Pedagoga
Sabrina Baleeiro Metzker Motta, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, CPF 896.849.405-30, RG
13.013.558-52 SSP/BA, filha de Álvaro Falcão Metzker Filho e
Maria Edith Baleeiro de Souza Metzker, 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, 24 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sabrina Baleeiro Metzker Motta
Empossada
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS nº 011/2008 – Ref. Convite 002/
2008

Termo de rescisão referente aos contrato de Locação de Bens
e Serviços firmado pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA
inscrito no CNPJ sob. Nº 13.654.405/0001-95, com sede na
Av. Clériston Andrade. nº 729, centro – Barreiras-BA, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de
Almeida, e o Sr. SHIRLEI DIAS DE ALMEIDA, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Luiz Gonzaga, nº. 601, Lot. São
Paulo, Município de Barreiras (BA), inscrito no CPF nº
870.858.015-49, RG: 132.605.91-06 SSP/BA, já qualificados
respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADO
no Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2008, da Carta
Convite de nº. 002/2008, firmado entre as partes na data de 14/
01/2008, tendo por objeto a prestação de serviços com um veí-
culo GM/CHEVROLET, Modelo D40 CUSTOM, de Placa Po-
licial  JLY 9699/BA, CHASSIS nº 9BG443NBPPC017181, car-
roceria aberta, em bom estado de conservação, com capacidade
máxima de carga de 3,80 toneladas, destinado às atividades do
almoxarifado central, na distribuição de diversos materiais, que, face
motivos de força maior o CONTRATADO, não poderá mais con-
tinuar com a prestação dos serviços, pelo que resolvem as partes
rescindir o referido contrato, pelo que dão-se, as partes, CON-
TRATANTE e CONTRATADO mútua quitação, para nada mais
reclamar, no presente ou no futuro, sob tal título.

Barreiras, 29 de fevereiro de 2008.

                   ______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

Shirlei Dias de Almeida

Testemunhas:

                _______________________________
 Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

 CPF: 787.485.345-87

Nome: Samuel Rodrigues da Costa
 CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 108, de 24 de Abril de 2008.

“Dispõe sobre a substituição dos Membros da Câmara Municipal
do FUNDEB e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do Município;

Resolve:

Art. 1º - Substituir os membros Titulares e Suplentes da Câmara
Municipal do FUNDEB.

Art. 2º - Os membros titulares e Suplentes do Conselho terão
mandato de dois anos, conforme a composição a seguir:

02 Representantes do Poder Executivo Municipal
- Valdinéia Marques de Souza – (titular)
- Carla Patrícia da Silva – (titular)
- Maria Isabel Gomes Matos – (suplente)
- Tatiane Alves Gusmão de Quadros – (suplente)

01 Representante dos Professores da Educação Básica Públi-
ca

- Neriane Wanderley Gomes – (titular)
- Josélia da Cruz Lopes – (suplente)

01 Representante dos Diretores da Educação Básica Pública
- Lana Gomes Borges – (titular)
- Sabrina Baleeiro Metzker Motta – (suplente)

01 Representante dos Servidores Técnico-administrativos das
Escolas Básicas Públicas

- Keila Abgail do Carmo dos Santos - (titular)
- João de Deus Neponuceno – (suplente)

02 Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica
Pública

- Adilsa Santana dos Santos – (titular)
- Olgaci Pinto da Silva – (titular)
- Jaqueline Barreira – (suplente)
- Ermice de Oliveira Ribeiro – (suplente)

02 Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pú-
blica

- Maria Neusa Santos de Jesus – (titular)
- Janaiara de Oliveira Ribeiro – (titular)
- Maciel Oliveira Silva – (suplente)
- Diecson de Oliveira Ribeiro – (suplente)

01 Representante Membro do Conselho Tutelar
- Rute Nascimento Barbosa – (titular)
- Naiana de Souza Prado – (suplente)

01 Representante Membro do Conselho Municipal de Educação
- João Bosco Pavão – (titular)
- Iara Xavier dos Santos – (suplente)

Art. 3 º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publica-
ção, substitui eventual nomeação anterior e revoga as disposições em
contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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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 de Barreiras está sempre
investindo em meios de prevenir e comba-
ter os possíveis focos do mosquito da den-
gue. O Centro de Controle de Zoonoses,
vem organizando várias caminhadas e mu-
tirões com o objetivo de alertar a popula-
ção para combater os possíveis focos do
mosquito da doença que tem assustado o
país.

Na última sexta, dia 25 de abril, aconte-
ceu um mutirão na escola Batista Indepen-
dente que fica no bairro de Sandra Regina.

Essa ação teve como objetivo mobilizar
toda a comunidade escolar para a impor-
tância de se combater os focos da dengue
e tornar os alunos agentes multiplicadores.

No sábado, dia 26 de abril, a caminhada

Centro de Controle de Zoonoses promove
caminhadas e mutirão contra dengue

aconteceu no bairro da Vila Brasil e envol-
veu toda a comunidade local, os alunos das
escolas municipais Joaquim Neto, Juarez de
Souza, São José e Paulo Freire, além da
Pastoral da Saúde, Polícia Militar, Paróquia
São José, Secretaria de Educação, Secre-
taria de Infra-estrutura, representantes das
igrejas evangélicas, associações de bairro
e o posto de saúde local.

O ponto de partida da caminhada foi a
praça Joaquim Neto passando por algumas
casas e todas as escolas do bairro.

Durante a caminhada, foram feitas pan-
fletagens e os moradores receberam orien-
tações sobre não acumular lixo em terre-
nos baldios, não deixar a caixa d’água des-
tampada, fazer a limpeza das calhas, colo-
car areia nos pratinhos de plantas, entre
outras ações para evitar possíveis focos do
mosquito no bairro.

“Precisamos chamar a atenção da po-
pulação para os terrenos baldios com mato

e lixo, pois são  focos do mosquito da den-
gue e precisamos conscientizar os proprie-
tários desses lotes para que eles tomem as
devidas providências e façam a limpeza dos
terrenos”, salientou João Libanio de Souza,
Educador em Saúde.

João lembra também que o número efeti-
vo de agentes comunitários de saúde aumen-
tou. Agora, o quadro de funcionários conta
com 60 agentes que vão prestar um melhor
serviço para a comunidade de Barreiras.

Barreiras terá 3ª Jornada de Educação Matemática

Será promovidoa em Barreiras, pela UFBA e UNEB, de 06 a 08 de maio, a 3ª Jornada de
Educação Matemática, com palestras, oficinas e mini-cursos. O público-alvo do evento são os
educadores e professores de matemática, além de estudantes do ensino superior e médio.

O evento será realizado no campus da UNEB e no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães.
As inscrições podem ser feitas de 28/04 a 05/05. Para mais informações, as pessoas interessadas
devem ligar para 3611-3950 ou 9991-6186.

Sindicato dos artistas e técnicos qualifica profissionais do interior

A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Cultura, apoia a realização do projeto Retrate
Interior, viabilizado pelo Fundo de Cultura do Estado, que possui o objetivo de qualificar os
atores e diretores de teatro do interior da Bahia.

O Retrate Interior é programa de formação integrante das ações do Sindicato dos Artistas
e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado da Bahia (SATED-BA).Serão ministradas 12
oficinas gratuitas com 20 horas de aula cada, totalizando 240 horas em seis meses, no período de
19/05 à 08/11/08.

As inscrições podem ser feitas no Palácio das Artes de 22/04 a 05/05 das 14 às 18horas.

CURTAS

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A caminhada já
percorreu vários
bairros da cidade

Um dos
estudantes se
caracterizou,
para chamar a
atenção dos
moradores

De casa em casa os alunos recolheram
material que pudesse acumular água


