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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo de Barreiras - SEMATUR,
elaborou um plano de ação para as
escolas, com o objetivo de conscien-
tizar alunos, pais, professores e fun-
cionários das escolas municipais so-
bre a importância da preservação am-
biental.

O projeto “A educação pública
construindo uma consciência ecoló-
gica”, foi lançado no dia 04 de junho
na Escola Municipal Dona Maria
Castro e Silva, com a apresentação
teatral: “Escracha Comendo Água”,
de Leonardo Pamplona e o plantio de
mudas nativas do cerrado.

Para a diretora da escola, Júnia
Cássia Faria, o principal objetivo do
projeto é despertar alunos e profes-
sores para a construção de uma cons-
ciência ecológica que produza ações
transformadoras, tendo como foco
principal o bioma do cerrado, identi-
ficado, como um dos mais ricos e
ameaçados ecossistemas mundiais.
O projeto será desenvolvido em to-
das as escolas da rede municipal de
ensino ao longo do ano letivo de 2008.

No dia 06, as atividades da sema-
na do meio ambiente tiveram conti-
nuidade com a participação inédita dos Cor-
reios e Telégrafos que, juntamente com a
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo,

Escolas municipais recebem projeto de plantação
de mudas na VII Semana do Meio Ambiente

realizaram o  plantio de 28 mudas na-
tivas do cerrado na Praça Pimentel.
O plantio envolveu cerca de 60 funci-
onários dos correios que tiveram a
oportunidade de contribuir com a pre-
servação do meio ambiente de Bar-
reiras.

Segundo o Secretário do meio Am-
biente Durval Nunes, “a participação
de todos e dos Correios é um marco
para a Semana do Meio Ambiente. Com
essas contribuições, poderemos tornar
a cidade mais consciente, preservando
as suas espécies nativas”, afirmou.

Na Praça Castro Alves, além da
SEMATUR, foram montados estandes
de algumas entidades envolvidas com
as questões ambientais, Secretaria de
Educação, IBAMA, CEFET, DIREC,
UNEB, FASB, CRA, AMINA e SRH.
Na oportunidade, a Secretaria de Edu-
cação e SEMATUR, entregaram às
escolas, o Projeto “A educação públi-
ca construindo uma consciência ecoló-
gica”, além da distribuição de folderes
explicativos e educativos sobre a pre-
servação do meio ambiente, entrega de
mudas e palestras educativas. “Espe-
ramos que com esse projeto os alunos
dêem continuidade e cuidem de suas

mudas”, afirmou Durval, ressaltando as 300
mudas de plantas nativas do cerrado que o
projeto pretende distribuir entre as escolas.

FOTOS WASHINGTON LUIS

Na Praça Pimentel, várias árvores foram planta-
das por estudantes e carteiros

Na Praça Castro Alves além da distribuição de árvores, foi feita uma mostra de materiais reciclados e da biodiversidade da região
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 124, de 02 de junho de 2008.

Nomeia Diretora A -  Interina, da Escola Munici-
pal Iazinha Pamplona, durante o período de li-
cença maternidade da titular

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções 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 interinamente, para provimento
do Cargo em Comissão símbolo  CC2,  de Diretora
A, da Escola Municipal Iazinha Pamplona, a Srª.
Verônica Saenger Potter, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, durante o pe-
ríodo da licença maternidade da diretora titular.

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 segundo dia do mês de junho de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA,
Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo
em Comissão de Diretora A - Interina, da Escola
Municipal Iazinha Pamplona, símbolo CC2, Srª. Ve-
rônica Saenger Potter, lotada na Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer,  CPF 974.498.140-
72, RG 062.395.934-3 MINDEF, filha de João Batis-

ta Jorge de Oliveira Saenger e Mercedes Brendaly
Neves Saenger, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 02 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Verônica Saenger Potter
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 125, de 02 de junho de 2008.

Nomeia Diretora A - Interina, da Escola Municipal
Presidente Médice, durante o período de Licença
Maternidade da titular

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

Art. 1º Nomear, interinamente,  para  provimento
do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC2,  de Diretora
A, da Escola Municipal Presidente Médice, a Srª Au-
rília de Oliveira Santana, lotada na Secretaria de
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Educação, Cultura, Esporte e Lazer, durante o perío-
do da licença maternidade da titular.

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 Muni-
cipal.

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 segundo dia do mês de junho de 2008, frente ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barrei-
ras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no
Cargo em Comissão de Diretora A - Interina, da Escola
Municipal Presidente Médice, símbolo CC2, a Srª Au-
rília de Oliveira Santana, CPF 592.396.205-59, RG
05.390.375-75 SSP/BA, filha de Sebastião Severo de
Oliveira e Elza Matos de Oliveira, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pú-
blica, bem como  obedecendo  as normas existentes e
as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Car-
gos. 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, 02 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

   Aurília de Oliveira Santana
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 126, de 03 de Junho de 2008.

Exonera Secretária Administrativa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atri-
buições 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 Muni-
cipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH6, de Se-
cretária Administrativa, a Srª. Vanderlúcia Marques
Magalhães Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na for-
ma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Municí-
pio de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local pró-
prio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 127 de 03 de junho de 2008.

Nomeia Assistente Técnico I

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 autori-
za 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 NH5, Assistente Técnico I, a Srª. Virgí-
lia Gonçalves Vieira, lotada no Gabinete.

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
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PORTARIA GAB.  Nº 129, de 04 de junho de 2008.

Exonera Coordenadora Geral

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 Exonerar do Cargo em Comissão NH3, de
Coordenadora Geral, a Pedagoga Srª. Iara Xavier
dos Santos, lotada na Secretária Municipal de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer.

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barrei-
ras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no
Cargo em Comissão de Assistente Técnico I, do
Gabinete do Município, símbolo NH5, a Srª. Virgí-
lia Gonçalves Vieira, CPF 992.175.035-68, RG
09.873.663-94 SSP/BA, filha de Antônio Ademir Fer-
nandes Vieira e Helia Maria Gonçalves Viera, oportu-
nidade 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 pe-
los poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O em-
possado 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, 03 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
 Prefeito de Barreiras

Virgília Gonçalves Vieira
Empossada

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 Muni-
cipal.

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 130, de 04 de junho 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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo em Co-
missão NH6, de Secretária Administrativa, a Srª.
Luana Soledade Lyra, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2ºA 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 Muni-
cipal.

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 quarto dia do mês de junho de 2008, frente ao
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Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Co-
missão de Secretária Administrativa da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, símbo-
lo NH6, a Srª. Luana Soledade Lyra, CPF
008.098.145-36, RG 08.089.954-48 SSP/BA, filha de
Carlos Ferreira Soledade Junior e Sonilda Santos Sole-
dade, 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 norteado-
res da administração pública, bem como  obedecendo
as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossa-
da 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 Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 04 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

 Luana Soledade Lyra
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 132, de 05 de junho de 2008.

Nomeia Coordenador de Planejamento e Obras

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 Nomear, para provimento do Cargo em Co-
missão NH4, de Coordenador de Planejamento e Obras,
o Sr. Dourival Mamed Dócio Alves, lotado na Autar-
quia Municipal SANAB – Saneamento Básico do Mu-
nicípio de Barreiras.

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 Muni-
cipal.

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 quinto dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barrei-
ras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no
Cargo em Comissão Coordenador de Operações dos
Sistemas, o Sr. Dourival Mamed Dócio Alves, lotado
na Autarquia Municipal SANAB – Saneamento Básico
do Município de Barreiras, símbolo NH4, CPF 512-
560.025-34, RG 03.599.543-24 SSP/BA, filho de José
Lourenço Alves e Carmen Dócio Alves, oportunidade
em que foi cientificado 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 competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dourival Mamed Dócio Alves
Empossado
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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

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, através da
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co e Agronegócio, participou da nova Feira
de Tecnologia Agrícola e Negócios de Luís
Eduardo Magalhães. O evento reuniu im-
portantes marcas da indústria de máquinas,
implementos e insumos agrícolas.

A organização do evento é da Associa-
ção de Agricultores Irrigantes da Bahia
(Aiba), Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa), Fundação Bahia e
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Ma-
galhães.

Com 200 hectares, divididos em área
para exposições estáticas e campo para as
dinâmicas de máquinas, insumos e imple-
mentos. Aproximadamente 160 expositores
participaram do evento que foi aberto na
terça, 03, e encerrado no último sábado.

O secretário de desenvolvimento eco-
nômico e agronegócio José Sá Teles rece-
beu convidados e expositores que também
vão participar da 26ª Expo Agroindustrial.
“A Bahia Farm Show é um evento que nas-
ce forte e como fazemos parte de uma
única região, não podemos deixar de par-
ticipar. A força da agricultura não se con-
centra em apenas uma ou outra cidade,
ela é regional e é como região que temos

Prefeitura de Barreiras presente na
Bahia Farm Show

que trabalhar”, afirmou.
O stand montado na Feira de Tecnolo-

gia serviu também como vitrine para divul-
gação da 26ª Expo Agroindustrial que co-
meça no próximo dia 21 de junho.

Com uma estrutura moderna e inova-
dora, esta feira promete bater todos os re-
cordes de público e negócios. Até a última
sexta-feira 80% dos stands já haviam sido
comercializados. Na área do mini-shopping
não há mais disponibilidade de espaços,
assim como, para bares e restaurantes.

Boa parte da estrutura já foi montada
e o Parque de Exposições Engenheiro Ge-

raldo Rocha já começa a se transformar.
Como este ano a festa de São João vai
ser integrada à feira, as quadrilhas já es-
tão inscritas para o concurso que come-
ção no dia 19. “Vai ser uma grande festa
e uma grande feira. Estamos resgatando a
festa junina e abrindo, mais uma vez, as por-
tas do parque para que todos possam parti-
cipar da maior feira agropecuária do Oeste
da Bahia. Todos são bem vindos nesse es-
paço que abriga dos pequenos aos grandes
produtores, comerciantes, pecuaristas e
prestadores de serviços”, destacou o pre-
feito Saulo Pedrosa.

O secretário José
Sá Teles ao lado

do Coord. de
execução do

balcão de justiça
e cidadania

Edvaldo Costa,
durante a feira
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