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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTO WASHINGTON LUIZ

O Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (Peti),  que oferece uma jor-
nada ampliada para aproximadamente 800
jovens no município de Barreiras, rece-
beu, na última sexta-feira, 15, kits das
mais variadas modalidades esportivas. O
material foi entregue pela Prefeitura, atra-
vés da Secretaria do Trabalho e Promo-
ção Social.

Foram, aproximadamente, 12 jogos de
coletes para futebol, 30 bolas de todas as
modalidades esportivas, rede de vôlei e
aro de basquete, que serão distribuídos
entre os 800 alunos do programa na sede,
e nas unidades do programa, nos povoa-
dos de Mucambo e Cantinho do Senhor
do Aflitos, onde as aulas acontecem de

Alunos do Peti recebem
materiais esportivos

segunda a sexta-feira.
Para a aluna Taiane Cruz, freqüentado-

ra do Peti há sete anos, o esporte é uma
das principais razões da sua freqüência ao
programa. “Eu sempre gostei de esporte,
principalmente do futebol e aqui eu tenho a
oportunidade de praticá-lo sempre. Quero
jogar na seleção brasileira!”, afirma.

Como Taiane, o programa tem vários
alunos que se entusiasmam ao falar so-
bre as aulas. O aluno de 11 anos, Rafael
da Silva, sonha em jogar nas olimpíadas.
Entre os esportes preferidos, ele afirma
que a mais recente modalidade do Peti, o
Judô, é o que mais lhe atrai. “Estou gos-
tando muito das aulas de judô, antes o
meu preferido era o futsal, mas agora

estou dividido”, afirma.
Como forma dar uma opção para cen-

tenas de crianças e jovens do município,
o programa representa uma alternativa di-
ferenciada de mantê-los distante de ou-
tras atividades não recomendadas em pe-
ríodos vagos do dia.

A monitora esportiva, Maria Helena Al-
ves, afirma que as aulas servem para disci-
plinar os alunos. “As aulas esportivas ser-
vem de incentivo para os alunos, que apren-
dem a se disciplinar através do esporte, tra-
zendo rendimentos consideráveis na sala da
aula”, afirma e chama atenção para a im-
portância do esporte na vida dos jovens.
“Através do esporte, vamos mudar a juven-
tude brasileira”, finaliza.

O material esportivo será usado nas mais diversas modalidades esportivas oferecidas pelo Peti
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 295, de 14 de agosto de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido aos pré-
requisitos constantes da Lei do Edital.

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Francisco Osmar Mendes Júnior,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0301707, para o cargo
de Professor IV - Artes.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-
requisitos constantes da Lei do Edital. De forma específica, o
candidato está sendo excluído por não ter apresentado comprovante
de formação especificada no edital, anexo I, referente ao cargo de
Professor IV – Artes.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 291, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Médica Pediatra

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos
da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003,
que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Médica Pediatra ,
a Srª Márcia Inês Kappes de Araújo, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0306252.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médica Pediatra, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Márcia Inês Kappes de Araújo, CPF
952.200.386-72, RG MG5.938.032 SSP/MG, filha de Olímpio José
Kappes e Maria Helena Kappes, 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 Acúmulo
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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Márcia Inês Kappes de Araújo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 292, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Médico Pediatra

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Médico Pediatra,
o Sr. João Rogério Cavalcante Macedo, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0304805.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Pediatra ,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. João Rogério Cavalcante
Macedo, CPF 868.297.345-68, RG 04.775.702-75 SSP/BA, filho
Landualdo Nunes Macedo Filho e Valdeth Cavalcante Macedo,
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 competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João Rogério Cavalcante Macedo
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 293, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Médica Dermatologista

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médica
Dermatologista, a Srª Marcela Von Dannecker Andrade,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0300875.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médica Dermatologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Marcela Von Dannecker
Andrade, CPF 716.734.406-06, RG 34.307.354-7 SSP/SP, filha de
Carlos Eduardo Henrique Klingel Von e Bertha Gytta de Athayde
Von Dannecker, 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 Acúmulo 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcela Von Dannecker Andrade
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 294, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Educação Física

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV - Educação Física, a Srª. Maria Aparecida Viana da Silva,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0308243.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
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provimento efetivo para a categoria de Professora Nível IV –
Educação Física, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria
Aparecida Viana da Silva, CPF 789.878.816-87, RG M-2.779.658
SSP/MG, filha de José Azarias da Silva e Natalice Viana da Silva,
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 Acúmulo 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Aparecida Viana da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 296, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professor Nível IV - Educação Física

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor Nível
IV - Educação Física, o Sr. Stefferson Bruno Barros Ribeiro,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0309710.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Professor Nível IV -
Educação Física, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Stefferson
Bruno Barros Ribeiro, CPF 000.185.064-45, RG 1.857.016 SSP/
PB, filho Ednaldo Tavares Ribeiro e Zeneide Sousa Barros Ribeiro,
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 competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Stefferson Bruno Barros Ribeiro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 297, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professor Nível IV - Educação Física

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor Nível
IV - Educação Física, o Sr. Alexandre Oliveira Souza, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0319698.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Professor Nível IV -
Educação Física, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Alexandre
Oliveira Souza, CPF 635.890.365-91, RG 02.740.985-63 SSP/BA,
filho Helio da Costa Souza e Rosadete de Oliveira Souza,
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 competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
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a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alexandre Oliveira Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 298, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professor Nível IV - Matemática

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor Nível
IV - Matemática, o Sr. Aderbal Santana Neto, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0308707.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Professor Nível IV -
Matemática, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Aderbal
Santana Neto, CPF 585.165.735-91, RG 11.302.309-02 SSP/BA,
filho Antônio Ribeiro de Santana e Elza Maria Pimentel de Santana,
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 competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa
Prefeito de Barreiras

Aderbal Santana Neto
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 299, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Matemática

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 e atendendo
o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/
2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV - Matemática, a Srª. Sandra Paula Castro Silva Alves, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0310206.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto mês de  agosto de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Professora Nível IV – Matemática, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Sandra Paula Castro Silva Alves, CPF 656.430.205-
30, RG 02.172.714-72 SSP/BA, filha de Adalberto Cardoso da Silva e
Diva de Castro Silva, 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 Acúmulo 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
          Prefeito de Barreiras

Sandra Paula Castro Silva Alves
Empossada
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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

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A secretária de Educação de Barreiras,
Iara Xavier, comandou, na manhã de ontem,
18, uma reunião com representantes de es-
colas municipais, estaduais, guarda munici-
pal, 10º BPM e agremiações que participa-
rão do Desfile de Sete de Setembro. “O mais
importante é realizarmos um desfile cívico

Reunião define detalhes para
desfile de Sete de Setembro

Desfile 2008 – Os 186 anos de Independência do Brasil serão comemorados em
Barreiras a partir das 7h30 com o hasteamento das bandeiras na Prefeitura pelo
prefeito Saulo Pedrosa. O desfile do Sete de Setembro terá início às 8h. Uma nova
reunião da coordenação do evento ficou agendada para terça-feira, 26. “Nesta data
pretendemos fechar toda a programação”, disse Franciella Motta.

A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do país. Ela
marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política da nação.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

que valorize o patriotismo. Essa postura é
importante e necessária de se passar aos
alunos”, disse a secretária.

Dentre as sugestões apresentadas foi
unânime a idéia de se trabalhar o tema cen-
tral ‘educar para a cidadania’ a fim de cri-
ar uma padronização no desfile. “A partir
dessa temática, as escolas irão priorizar
subtemas”, falou a coordenadora da orga-
nização do evento, Franciella Motta. O

cuidado para evitar atrasos também foi dis-
cutido. Os ônibus que farão o transporte
de estudantes e fanfarras levarão em con-
ta o cronograma de apresentações, priori-
zando as escolas que sairão primeiro na
avenida. Outra medida que será adotada
neste sentido é a colocação de fiscais nos
pelotões das escolas. Estes profissionais
coordenarão a saída e o tempo de desfile
de cada instituição de ensino.

A secretária de educação Iara Xavier coman-
dou a reunião

Representantes de vários segmentos da sociedade civil definiu a programação para a Sema-
na Cívica

Alunos da rede pública de ensino participarão do desfile em homenagem aos 186 anos de
Independência do Brasil


