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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A inauguração da Biblioteca Municipal
Jézen Dias da Silva, nome que homenageia
o professor que muito se dedicou à educa-
ção em Barreiras, aconteceu na última
quarta-feira, 03. A cerimônia contou com a
presença de autoridades, representantes de
universidades, professores, alunos e comu-
nidade em geral.

Anexa ao Colégio Municipal Padre Vi-
eira, a biblioteca possui duas entradas, uma
de acesso ao Colégio e outra à rua parale-
la, tornando assim, uma biblioteca de cará-
ter escolar e público.

Segundo a bibliotecária responsável
Márcia Rocha Teixeira, atualmente a bi-
blioteca possui cerca de 2.500 títulos, po-
rém, esse número tende a crescer, grada-
tivamente. Além dos livros, o espaço ofe-
rece acesso à internet, sala de vídeo-con-
ferência, amplo espaço reservado para a
leitura, setor de empréstimos, setor de pes-
quisa e memória do município.

“Temos como alguns dos objetivos tam-
bém, a inclusão digital e social. Por isso,
estaremos disponibilizando livros em braille
e livros falados”, ressalta Márcia.

Para a secretária de educação Iara
Xavier, “assim como o professor homena-
geado, essa biblioteca começa a construir
sua história na cidade de Barreiras. Por uti-
lizar uma biblioteca moderna e altamente
informatizada, coloca a educação desde o
ensino fundamental, até o ensino superior,
em lugar de destaque”.

Prefeito conclui as obras do Colégio Municipal
Padre Vieira com inauguração da Biblioteca

Com a inauguração da biblioteca, o pre-
feito municipal Saulo Pedrosa, finaliza a gran-
de obra que envolve as instalações do Colé-
gio Municipal Padre Vieira. Primeiro foi  a
inauguração do ambiente escolar, depois a
inauguração do Ginásio de Esporte Ciro Pe-
drosa e agora, conclui a obra com a inaugu-
ração da biblioteca.

“Esta obra teve como objetivo atender
a três atividades: conhecimento, lazer e cul-
tura”, disse o prefeito que ainda ressaltou a

importância da biblioteca para o município.
“Esta é, qualitativamente uma grande bi-
blioteca, com livros para todos os níveis aca-
dêmicos, sala de tele-conferência e inter-
net para acesso à site de várias bibliote-
cas, no Brasil e no mundo”, destacou.

Na cerimônia, a convidada de honra, ex-
professora e viúva do professor homena-
geado, Joselita Itabahiana da Veiga Dias,
leu a biografia, do seu esposo, demonstrando
anos de dedicação voltados à educação.

FOTOS WASHINGTON LUIS

O prefeito Saulo Pedrosa, a viúva Joselita da Veiga Dias e a secretária de educação Iara Xavier
descerraram a fita inaugural da biblioteca Jézer Dias da Silva

Saulo Pedrosa comentou que concluiu a tríade do Colégio Padre Viei-
ra: Salas de aula, quadra poliesportiva e biblioteca

Os alunos e a comunidade barreirense terão acesso à internet para
pesquisas escolares
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 353, de 28 de agosto de 2008.

Exonera, a pedido,  Assistente Administra-
tiva

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, com-
binada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Srª. Magnólia Miranda Rodri-
gues, do Cargo de Assistente Administrativa, da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Finanças, concursada e nomeada confor-
me Portaria 503/96 de 24/04/1996, sob a inscrição 0193135.

Art. 2º O presente ato decorre da aprovação da Servidora em
Concurso Público Municipal, conforme edital 001/2007, na catego-
ria de Auditora Fiscal.

Art. 3º  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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 354, de 28 de agosto de 2008.

Exonera, a pedido, Auxiliar de Tributação

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, com-
binada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º  Exonerar, a pedido, a Srª. Rosineide Almeida de Sou-
za Spies , do Cargo de Auxiliar de Tributação, da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Finanças, concursada e nomeada confor-
me Portaria 784/96 de 10/07/1996, sob a inscrição 0190543.

Art. 2º O presente ato decorre da aprovação da Servidora em
Concurso Público Municipal, conforme edital 001/2007, na catego-
ria de Auditora Fiscal.

Art. 3º  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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 361, de 29 de agosto de 2008.

Nomeia Auditora Fiscal

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 Auditora Fiscal, a
Srª. Roseneide Almeida de Souza Spies, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0307020.

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 vigésimo nono 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 Auditora Fiscal, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Roseneide Almeida de Souza Spies, CPF 741.390.705-
44, RG 07.149.982-22 SSP/BA, filha de Roberto Rodrigues de Souza
e Francisca Almeida de Souza, 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, 29 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Roseneide Almeida de Souza Spies
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 362, de 29 de agosto de 2008.

Nomeia Auditora Fiscal

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 Auditora Fiscal,
a Srª. Magnólia Miranda de Rodrigues, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300365.

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 vigésimo nono 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 Auditora Fiscal, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Magnólia Miranda de Rodrigues, CPF
667.092.025-34, RG 06.707.232-15 SSP/BA, filha de Manoel Bispo
Rodrigues e Altamira Miranda Rodrigues, 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, 29 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Magnólia Miranda de Rodrigues
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 280, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo  e
por ter descumprido o descrito no item XVIII do
edital  do concurso público.

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Marcos Custodio Fiuza, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0317874, para o cargo de Far-
macêutico.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo e por ter descumprido o descrito no item XVIII do edital, o
qual se refere a responsabilidade do candidato em manter seu endere-
ço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do
concurso público. De forma específica, o candidato está sendo ex-
cluído por não ter atualizado seus dados de endereço, impossibilitan-
do-o de receber o Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR),
bem como, de cumprir o prazo estabelecido no mesmo.

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 357, de 29 de agosto de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co,  por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Lúcio Carlos Lima Medeiros, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0300378, para o cargo de Auditor
Fiscal.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 358, de 29 de agosto de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Givaldo Ramos da Silva, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0320592, para o cargo de Auditor Fis-
cal.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº, 306, de 14 de Agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Virgínio Marony Garcia de Sou-
za – Laticínios Kelvia.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2005-
0050/TEC/LS-0033 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a Virgínio Marony Garcia de Souza, inscrito no CPF
sob nº. 205.141.825-04, localizada estrada do Barrocão/Povoado do
Bebedouro (06 km após a ponte da prainha), zona rural, neste municí-
pio de Barreiras - BA, para operação de indústria de iogurte e laticíni-
os, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condi-
cionantes:

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR;

II – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do
trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

III – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, até o início das atividades de laticínio,  autorização sanitá-
ria da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB e da
VISA – Vigilância Sanitária do município;

IV – Elaborar em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, um PGRS
– Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de modo a destinar
todo resíduo sólido reciclável gerado pela empresa, principalmente
papelão e plástico, para associação de catadores, com o intuito de
gerar renda e minimizar a poluição ao meio ambiente;

V – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, no primeiro mês de funcionamento do laticínio, dados

sobre o nível de eficiência do sistema de tratamento de efluentes im-
plantado pela empresa e que devem estar enquadrados em legislação
específica;

VI – Elaborar em um prazo de 120 (cento e vinte) um Plano de
Emergência, realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os co-
nhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de
risco e para a fiscalização;

VII - Elaborar em um prazo de 120 (cento e vinte) um PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realizar treinamento
específico com os funcionários para procedimentos em caso de situ-
ações de emergências, fazendo-os conhecer o Plano de Emergência,
devendo ser disposta uma cópia do mesmo em local visível e de fácil
acesso para o caso de situações de risco e para a fiscalização;

VIII – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, com antecedência de 30 (trinta) dias da data de venci-
mento, o DOF – Documento de Origem Florestal, certificando a ori-
gem de madeira utilizada no aquecimento das caldeiras;

IX – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscaliza-
ção dos órgãos ambientais;

X – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental compe-
tente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da ativi-
dade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como cópi-
as dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes aci-
ma citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recur-
sos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº, 306, de 14 de Agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Virgínio Marony Garcia de Sou-
za – Laticínios Kelvia.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2005-
0050/TEC/LS-0033, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a Virgínio Marony Garcia de Souza , inscrito no
CPF sob nº. 205.141.825-04, localizada estrada do Barrocão/Po-
voado do Bebedouro (06 km após a ponte da prainha), zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para operação de indústria de
iogurte e laticínios, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos condicionantes.

Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Com abertura oficial no último dia 28, a
Secretaria de Educação deu inicio à Forma-
ção Continuada – Atendimento Educacional
Especializado (AEE): Construindo Caminhos
Alternativos, que visa subsidiar uma reflexão
acerca do atendimento educacional especi-
alizado na perspectiva da educação inclusiva.

Participam do projeto, 30 profissionais das
salas de recursos multifuncionais, que atuam
junto aos alunos com necessidades especiais.
A formação consiste em encontros presenciais
e trabalham os seguintes temas: Deficiência Fí-
sica, Deficiência Visual, Pessoa com Surdez,
Deficiência Mental/Transtornos Globais e Pes-
soa com Altas Habilidades.

Dividido em cinco módulos, o projeto ofe-
rece aos participantes mini-cursos, que tota-
lizará uma carga horária de 100h. “A cons-
trução de uma sociedade mais justa, igualitá-
ria e respeitadora dos direitos de todos os
cidadãos, tem sido nossa busca constante,
principalmente no que se refere a uma edu-
cação especial na perspectiva da inclusão”,
salienta a sub-coordenadora de ensino Valdi-
néia Marques.

Segundo a chefe do setor de programas
especiais Eliene Fernandes, o sistema muni-
cipal de ensino conta, atualmente, com um

Professores de alunos portadores de necessidades especiais recebem capacitação

2º MÓDULO: Deficiência Visual

Dia:18/09
MANHÃ (8h às 12h)
- Minicurso: Braille (Sandra Samara Pires Fari-
as - FASB/ Pos-Graduanda em Ed. Inclusiva -
ABID)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso : Braille ( Sandra Samara)
TARDE (14h às 18h)
Cont. Minicurso: Braille (Sandra Samara)
- Intervalo: 16h
- Cont. Minicurso: Braille (Sandra Samara)
Dia: 19/09
MANHÃ (08h às 12h)
- Minicurso: Orientação e Mobilidade (Irene dos
Anjos Sales – Pedagoga / Professora do AEE)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Orientação e Mobilidade
TARDE (14h às 18h)
- Estudo de Caso
- Intervalo: 16h
- Elaboração do Plano de AEE
- Plenaria
3º MÓDULO: Pessoa com Surdez
Dia: 09/10
MANHÃ (08h às 12h)
- Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira – In-
térprete de libras / Prolibras 2007)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira)
TARDE (14h às 18h)
- Cont. Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira)

- Intervalo: 16h
- Cont. Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira)
Dia: 10/10
MANHÃ (08 ás 12h)
- Cont. Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Libras (Claudemir Teixeira)
TARDE (14h às 18h)
- Estudo de Casos
- Intervalo:16h
- Elaboração do Plano de AEE
- Plenária
4º MÓDULO: Deficiência Mental e Trans-
tornos Globais
Dia: 06/11
MANHÃ (08 às 12h)
- Minicurso: Deficiência Mental (Cristina Ra-
mos Reis - Mestranda em Educação/Profª AEE)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Deficiência Mental (Cristi-
na Ramos Reis)
TARDE (14h às 18h)
- Cont. Minicurso: Deficiência Mental (Cristi-
na Ramos Reis)
- Intervalo: 16h
- Cont. Minicurso: Deficiência Mental
Dia: 07/11
MANHÃ (08h às 12h)
- Minicurso: Transtornos Globais (Alessandra
Teixeira de Freitas França –Especialista em Psi-
copedagogia e História Social)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Transtornos Globais (Ales-

sandra Teixeira de F. França)
TARDE (14h às 18h)
- Estudo de Caso
- Intervalo: 16h
- Elaboração do Plano de AEE
- Plenária
5º MÓDULO: Pessoa com Altas Habili-
dades
Dia: 27/11
MANHÃ (08h às 12h)
- Minicurso: Pessoa com Altas Habilidades (
Eliene Fernandes – Especialista em Gestão Es-
colar e Chefe do Setor de Programas Especiais
da SME)
- Intervalo: 10h
- Cont. Minicurso: Pessoa com Altas Habilida-
des (Eliene Fernandes)
TARDE (14h às 18h)
- Cont. Minicurso: Pessoa com Altas Habilida-
des (Eliene Fernades)
- Intervalo: 16h
- Cont. Minicurso: Pessoa com Altas Habi-
lidades
Dia: 28/11
MANHÃ (08h às 12h)
- Cont. Minicurso: Pessoa com Altas Habilida-
des (Eliene Fernandes)
- Intervalo: 10h
Cont. Minicurso: Pessoa com Altas Habilida-
des (Eliene Fernades)
TARDE (14h às 18h)
Cont. Minicurso: (Eliene Fernades)
- Encerramento

PROGRAMAÇÃO

quadro de quatro salas multifuncionais, e já
foram autorizadas a instalação de mais cinco
salas, ainda para este ano.

“A inclusão de indivíduos com necessida-
des educacionais especiais na rede regular de
ensino implica na reorganização do sistema
educacional, efetivando o trabalho em AEE
nas salas de recursos multifuncionais, o que

acarretam uma revisão de antigas concepções
e paradigmas educacionais, respeitando suas
diferenças e atendendo às suas necessidades
específicas”, destaca a secretária de educa-
ção Iara Xavier.

O encerramento do projeto está previsto
para novembro, com o fechamento do quin-
to módulo.
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fFram capacitados30 profissionais que atuam junto aos alunos com necessidades especiais


