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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

Na noite de quarta-feira, 03, a Secreta-
ria de Educação, através da Coordenação
de Cultura, lançou no Palácio das artes, o
projeto 2ª Primavera dos Museus, que tem
por objetivo buscar refletir o papel dos Mu-
seus frente ao diálogo intercultural, contri-
buindo para a promoção da paz, do pluralis-
mo de idéias, do desenvolvimento humano
e do respeito à diferença.

O projeto consiste em um reforço ao
calendário, especialmente ao mês de se-
tembro, onde inicia-se o período da pri-
mavera e é quando se comemora datas
relevantes à área de Comunicação: 02 –
Dia do repórter fotográfico, 18 – Dia da
televisão, 21 – Dia do rádio, 25 – Dia da
radiodifusão.

A programação acontecerá no Palá-
cio das Artes e contará com a parceria
da várias instituições, como a Faculdade
São Francisco de Barreiras (Fasb), Rá-
dio Barreiras e FM Líder e a TV Oeste,
que durante todo o mês de setembro, mi-
nistrarão mini-cursos e palestras aos alu-
nos da rede de ensino.

No lançamento, a coordenadora de cul-
tura Lélia Rocha, ressaltou a importância
das parcerias envolvidas. “Agradecemos a
todos que abraçou a causa cultural com a
gente e espero que essa troca de experiên-
cia venha surtir um efeito transformador na
mente de muitos alunos”, disse.

Para a secretária de educação Iara Xa-
vier, esse é um momento ímpar para a ci-
dade. “O espaço público tem um papel fun-
damental de tentar estabelecer diálogo e

Coordenadoria de cultura lança o
Projeto 2ª Primavera dos museus

Programação -  A 2ª Primavera dos
Museus faz parte do calendário do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), onde o Museu Muni-
cipal Napoleão de Mattos Macedo, é ca-
dastrado deste o ano de 2007.  Sendo as-
sim, a programação cumpre uma obriga-
toriedade do IPHAN, que exige essa ati-
vidade para os dias 20 e 21 de setembro,
mas, em Barreiras, a programação foi es-
tendida para todo o mês, com atividades
como exposição de objetos relacionados
ao tema central: “Museus e o Diálogo In-
tercultural”, visitação monitorada, exibição
de filmes, oficinas, entre outros. Acompa-
nhe a programação:

Dias: 04 e 05/09
Atividades: - Exposição de objetos relaci-
onados ao tema central “Museus e o Diá-
logo Intercultural”
- Visitação monitorada
- Exibição de filmes

Local: Palácio das artes
Dias: 08 e 12/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde  - Palestras e oficinas com profissio-
nais do Curso de Comunicação Social da  Fasb
Dias: 15 e 19/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde  - Palestras e oficinas com profissi-
onais da imprensa televisiva local – TV
Oeste
Dias: 19 e 26/09
I Mostra de Pintura a Óleo do Ateliê da
Artista Plástica Julita Rodrigues
Dias: 22 e 26/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde  - Palestras e oficinas com profissi-
onais das Organizações Antonio Balbino
(Rádio Barreiras e FM Líder)
Dias: 29 e 30/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde  - Palestras e exibição de filmes com
profissionais da Secretaria de Turisma
Muncipal

desmistificar certos conceitos. Promover
o encontro dos alunos com a imprensa é
tentar estabelecer uma relação de diálogo,
desmistificando a idéia de muitos alunos de
que imprensa é coisa de ‘gente grande’, e
a idéia de outros, de que museu é velha-
ria”, ressaltou. Lélia Rocha, coordenadora de cultura

O lançamento do projeto 2ª Primavera dos
Museus foi realizado no Palácio das Artes

Relíquias como o telégrafo estão expostas
para a visitação
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GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 028/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 18/09/2008,
às 09:00 h, em sua sede, visando aquisição parcelada de
material hidráulico para atender as necessidades da SANAB.
Edital até 16/09/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade,
729.Centro.

Barreiras, 03/09/2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

PORTARIA GAB.  Nº 364, de 01 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter comparecido para
tomada de posse

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 Fica declarado nulo o ato de provimento do Sr. Eric
Jean Gonçalves Dias, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0313385 e nomeado pela Portaria nº 240/2008 de 29 de
julho de 2008, para o cargo de Odontólogo.

Art.2º O presente ato decorre do não comparecimento do
candidato  para tomada de posse no prazo legal.

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 365, de 01 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, 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
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. Luiz Augusto Louzeiro da Cunha,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0308669, para o cargo
de Médico Veterinário .

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 355, de 28 de agosto de 2008.

Exonera, a pedido, Contadora

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

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Srª. Kelma Costa de Andrade,
do Cargo de Contadora, da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças, concursada e nomeada conforme Portaria 346/96 de
24/12/2004, sob a inscrição 04685.

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

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 e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 286, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Médica Ginecologista

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
Ginecologista, a Srª. Adriana Edwirgens de Albuquerque
Barreto, aprovada no concurso público sob a inscrição 0313597.

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 segundo 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 Ginecologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Adriana Edwirgens de
Albuquerque Barreto, CPF 787.534.224-49, RG 11.316.993-
00SSP/BA, filha de José Maria de Albuquerque e Simone Mineiro
Cavalcante, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
          Prefeito de Barreiras

Adriana Edwirgens de Albuquerque Barreto
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 314, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente Social,
a Srª. Sandra Braga Falcão, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0311207.

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 oitavo 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 Assistente Social ,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Sandra Braga Falcão, CPF
312.737.425-91, RG 01.622.714-09 SSP/BA, filha de Rômulo Borges
Vieira Falcão e Leda Margarida Braga Falcão, 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, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sandra Braga Falcão
Empossada



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 4Barreiras - Bahia - sexta-feira, 05 de setembro de 2008        ANO 4  -  Nº 766

PORTARIA GAB.  Nº 321, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Nutricionista

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 Nutricionista, a
Srª. Joceli Sousa Santos, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0306300.

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 oitavo 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 Nutricionista, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Joceli Sousa Santos, CPF 013.713.235-26,
RG 06.693.270-00 SSP/BA, filha de José Francisco Santos e
Celinalva Maria Sousa Santos, 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, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joceli Sousa Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 322, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Nutricionista

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 Nutricionista, a
Srª. Maria Gabriela Cabral de Albuquerque, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311339.

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 oitavo 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 Nutricionista, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Maria Gabriela Cabral de Albuquerque,
CPF 007.827.405-29, RG 980.010.667-40 SSP/AL, filha de João
Alves de Albuquerque e Jacksonete Cabral de Albuquerque,
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, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Gabriela Cabral de Albuquerque
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 333, de 21 de agosto 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. Rafaela Cardoso machado,
lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no para provimento do Cargo em
Comissão NH6, de Secretária Administrativa, a Srtª. Rafaela
Cardoso machado, CPF 041.871.535-19, RG 35.337.256-0
SSP/SP, filha de Sizernando Ramos Cardoso e Salete Alves
Machado, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-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, 21 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rafaela Cardoso machado
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 356, de 28 de agosto de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola
Municipal de Joaquim Neto

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, resolve:

Art. 1º- Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª
Ronise Thomas Agnes,  lotada na Secretaria de Educação 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Secretária Escolar da Escola Municipal Municipal Joaquim Neto, a
Srª Ronise Thomas Agnes, CPF 976.572.125-00, RG 08.582.096-
24 SSP/BA, filha de Dari Agnes e Luiza Maria Thomas Agnes,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exerce-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, 28 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

Ronise Thomas Agnes
Empossada
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FOTO WASHINGTON LUIZ

O Excelentíssimo Prefeito de Barreiras, Saulo Pedrosa, convida Vossa Senhoria e
familiares para comparecerem a Audiência Pública do Município, que tem por objetivo
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2008, da
Prefeitura Municipal de Barreiras à toda população barreirense.

A solenidade será realizada no dia 24 de setembro de 2008, às 19:30 horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Barreiras.

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.

Eduardo Vencato Lena
Assessor 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

CONVITE

Em comemoração à Independência do
Brasil a Secretaria Municipal de Educação,
realiza entre os dias 1ª a 07 de setembro, a
Semana da Pátria. Em parceria com o 4ºBec
e a Recicla Banda, foram realizados o
hasteamento e o arriamento do Pavilhão
Nacional, nos dias 1º, 03 e 05.

No dia 1º, a cerimônia aconteceu na
Praça Castro Alves; dia 03, na Praça Pedro

7 de Setembro - Desfile Cívico fechará
a programação da Semana da Pátria

Álvares Cabral (Barreirinhas) e no dia 05,
na Praça da Vila Brasil e contou com a
presença de professores e alunos.

A semana da Pátria também tem sido
comemorada pelas escolas municipais, que
têm reunido seus alunos em todos os turnos
para o momento cívico com o hino nacional
e apresentação de teatro e poesia.

No dia 07 de Setembro, um Desfile
Cívico, fechará a programação, com o
objetivo de resgatar o espírito patriótico e
mobilizar a comunidade para assistir e

Escola de Música 26 de maio
Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus
Colégio Estadual Prof. Alexandre Leal
Costa  - Polivalente
Centro Educacional de Barreirinhas
Escola Municipal Padre Vieira
Colégio Estadual Antonio Geraldo
Escola Municipal Otávio Mangabeira Filho
Escola Municipal Eurides Sant’Anna
Escola Estadual Agrotécnica Geraldo Rocha
Escola Municipal Cleonice Lopes

prestigiar o evento. Todas as escolas
participantes pretendem passar a mensagem
“Educar para a cidadania”.

A homenagem a data em que se
comemora da Independência do Brasil
começará às 7h30 com o hasteamento da
bandeira no pátio da Prefeitura e às 7h45
com o ato simbólico de ‘revista da tropa’, o
desfile acontecerá na Av. Clériston Andrade,
onde a comissão organizadora conta a
presença da comunidade barreirense.

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães
Colégio Estadual Herculano Faria
CEMACA
Colégio Estadual Duque de Caxias
Colégio Estadual Prisco Viana
Filhas de Jô
Capítulo da Ordem D’Molay
Desbravadores Escoteiros
4º Bec
Guarda Municipal
10º Batalhão da Polícia Militar

Participaram do desfile:

Alunos dos bairros Barreirinhas e São Pedro participaram ativamente da Semana da Pátria

Durval Nunes, secretário de Meio Ambiente
participou do hasteamento das bandeiras


