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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO DIVULGAÇÃO

A partir de outubro a prefeitura dará inicio
as obras de construção de um canal de ma-
crodrenagem no Loteamento São Paulo. A
intenção é reduzir o problema crônico de inun-
dações de ruas e casas provocado pelas águas
das chuvas. O projeto enviado pela Prefeitu-
ra ao Governo Federal foi aprovado e resul-
tou no Contrato de Repasse de Recursos nº
0255203-38/2008, do Ministério das Cidades.

O valor total do contrato é de R$ 3,1 mi-
lhões, divididos entre Governo Federal e Pre-
feitura. O projeto prevê duas etapas, na pri-
meira, que começa em outubro, serão inves-
tidos R$ 493 mil oriundos dos cofres fede-
rais e R$ 364 mil   provenientes da contra-
partida municipal.

As obras compreendem a construção do
canal para captação das águas pluviais que
se extenderá do Riacho do Ribeirão até o
entroncamento da Rua Uberaba, numa ex-
tensão de 450 metros de rede dupla de
100mm. A obra beneficiará os moradores
das ruas São Miguel, Paraná, Uberaba e
Barão de Cotegipe, atendendo um total de
nove mil pessoas.

“Essa obra vai resolver parte do problema
no Loteamento São Paulo, ela integra um pro-
jeto maior elaborado pela Prefeitura de prote-
ção da encosta e construção da macrodrena-
gem da Morada da Lua”, diz o assessor de
planejamento José Maria Albuquerque. Segun-
do ele, é um importante passo para eliminar
os alagamentos e interromper o processo ero-
sivo do solo, causado pelo escoamento das
águas das chuvas. “Estamos viabilizando junto

Obras de macrodrenagem no Loteamento
São Paulo terão início em outubro

ao Governo Federal os recursos para a obra
da Morada da Lua assim como também para

a segunda etapa do Loteamento São Paulo”,
explica.

A Assessoria de Planejamento da Prefei-
tura – Asplan,  incluirá a próxima fase das
obras do São Paulo no orçamento municipal
de 2009 e também encaminhará às esferas
estadual e federal para garantir  a captação do
restantes de recursos necessários.

O prefeito Saulo Pedrosa recebeu com en-
tusiasmo a aprovação do contrato de parce-
ria entre o Governo Federal para a execução
das obras no Loteamento São Paulo. “A in-
termediação do deputado Jutahy Magalhães
foi decisiva para concretizar esse contrato”,
disse Pedrosa.  Para ele, a efetivação foi pos-
sível também graças às estratégias adotadas
pela atual administração. “ Esta parceria  a
prova de que com as contas saneadas e com
bons projetos temos capacidade de captar
recursos federais”, finalizou.

Vista do alagamento na Rua São Miguel, com água entrando nas casas. Vila Júri, Barreiras.
Ano de 2008
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 370, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Inglês

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 Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV - Inglês, a Srª. Arizângela de Arimatéia Farias, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320860.

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo 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 – Inglês, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Arizângela de Arimatéia Farias, CPF 927.075.995-
49, RG 08.107.475-10 SSP/BA, filha de Carlito Nunes de Farias e
Francisca Gomes de Arimatéia, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes 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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Arizângela de Arimatéia Farias
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 388, de 03 de setembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada 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 Barrei-
ras/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 Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Excluir a Srª. Iva Paula de Araújo Teixeira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0307166, para o cargo de Fis-
cal de Tributos.

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

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, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 374, de 01 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Secretário Escolar do
CAIC

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

Art. 1º Exonerar a pedido  do  Cargo  em  Comissão  de
Secretário Escolar do CAIC, o Sr Wolnei Apolinário Sales Santos,
lotado 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



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras3 Barreiras - Bahia - terça-feira, 09 de setembro de 2008        ANO 4  -  Nº 768

PORTARIA GAB.  Nº 371, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Inglês

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 - Inglês, a Srª. Vanderléa Bispo dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0318205.

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 primeiro dia do mês de setembro 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 –
Inglês , homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Vanderléa Bispo dos
Santos, CPF 619.495.825-15, RG 05.048.650-05 SSP/BA, filha de
Isidoria Bispo dos 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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vanderléa Bispo dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 372, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV – Língua Portuguesa

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 – Língua Portuguesa, a Srª. Kátia Regina de Brito Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0313843.

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 primeiro dia do mês de setembro 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 –
Língua Portuguesa, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Kátia
Regina de Brito Santos, CPF 808.002.115-53, RG 08.228.692-
25 SSP/BA, filha Arnaldo Alves dos Santos e Marlene de Brito
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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Kátia Regina de Brito Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 373, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV – Língua Por-
tuguesa

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV – Língua Portuguesa, a Srª. Ocácia Francisco da Silva,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0314980.

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 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, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível IV – Língua Por-
tuguesa, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ocácia Francisco da
Silva, CPF 001.865.435-57, RG 08.392.355-18 SSP/BA, filha Fran-
cisco Agostinho da Silva e Josefa Amâncio da Silva, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ocácia Francisco da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 375, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico em Topografia

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 Técnico em
Topografia, o Sr. José Luiz Pereira dos Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0315469.

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 segundo dia do mês de setembro 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 Técnico em Topografia,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. José Luiz Pereira dos Santos,
CPF 260.833.885-20, RG 01.615.233-66 SSP/BA, filho Sebastião
Pereira dos Santos e Jovina Pereira Franca, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Luiz Pereira dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 376, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Inspetora de Saneamento

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 Inspetora de
Saneamento,  a Srª. Luziene de Souza Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0316492.

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 segundo dia do mês de setembro 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 Inspetora de Saneamento,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Luziene de Souza Silva, CPF
964.195.205-68, RG 08.316.533-96 SSP/BA, filha de José Alves da
Silva e Edina de Souza 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luziene de Souza Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 377, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Inspetora de Saneamento

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 Inspetora de
Saneamento, a Srª. Michely Oliveira Madureira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0309878.

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 segundo dia do mês de setembro 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 Inspetora de Saneamento,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Michely Oliveira Madureira,
CPF 017.771.185-06, RG 11.757.232-23 SSP/BA, filha de Adalcion
Borges Madureira e Nelcilene Oliveira Madureira, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Michely Oliveira Madureira
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.

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

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.

CONVITE

Em comemoração aos 186 anos de inde-
pendência do país, a Prefeitura de Barreiras,
através da Secretaria de Educação, em par-
ceria com o 4º Batalhão de Engenharia de
Construção (BEC), Direc 25º e 10º Batalhão
de Polícia Militar (BPM), realizou um desfile
cívico com o tema: “Educar para a Cidada-
nia”. O desfile teve o intuito, de deixar uma
mensagem de cidadania a todos que prestigi-
aram a cerimônia.

O desfile contou com a apresentação das
redes de ensino, municipal e estadual e com
outras organizações que atuam na cidade
como as Filhas de Jô, Capítulo da Ordem
D’Molay, Desbravadores Escoteiros e Guar-
da Municipal. Mais de três mil pessoas esti-
veram na avenida Clériston Andrade prestigi-
ando as evoluções dos 23 pelotões presentes.

A solenidade do hasteamento da bandeira,
às 7h30, na Prefeitura, abriu a cerimônia,

Desfile de Sete de Setembro comemora
a Independência do Brasil

contando com a presença do prefeito Saulo
Pedrosa, autoridades civis e militares. “A In-
dependência do Brasil, foi uma grande con-
quista, que todos nós como cidadãos brasi-
leiros precisamos comemorar. O sete de se-
tembro é um marco para nossa história. Por
isso temos orgulho de participar de momen-
tos cívicos como este”, destacou o prefeito
Saulo Pedrosa.

A primeira apresentação do desfile cívico
foi feita em conjunto pela Filarmônica 26 de
Maio e a Banda de música do 4º BEC, que
desfilaram acompanhando a Guarda Munici-
pal de Barreiras. Seguido pela apresentação
das escolas que enfatizavam sub-temas, que
faziam referência à educação para cidadania.

Para a secretária de educação Iara Xavier,
“a semana cívica na atualidade é vista como
um momento oportuno de reflexão à respeito

das condições que vivem e devem viver os
cidadãos. Portanto, a nossa preocupação em
trabalhar um único tema: Educar para a cida-
dania, parte do principio de que a educação é
a principal via para a formação de sujeitos
que queiram se comprometer com a trans-
formação de uma sociedade”.

O 4º BEC desfilou com um efetivo de 250
soldados, entre eles o pelotão Estado – Mai-
or, Bandeiras Históricas, Símbolo do Batalhão
e os Símbolos das companhias que estão re-
alizando os trabalhos de engenharia no Anel
Viário, Companhia de Comando e Apoio,
Companhia de Engenharia, Equipamento e
Manutenção e o pelotão de Pronto Emprego.

Para finalizar, o 10º BPM fez sua apresenta-
ção com três pelotões de Policiamento Osten-
sivo e entre eles o Pelotão Especial comandado
pelo Tenente - Paulo Vinícius Souza Rego.

O prefeito Saulo Pedrosa e demais autoridades civis e militares participaram do desfile em
comemoração aos 186 anos de independência do Brasil

A presença dos barreirenses já é tradição
no desfile de 7 de setembro

Milhares de
barreirenses
prestigiaram e
vibraram com as
evoluções das
fanfarras


