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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Cachoeiras precisam ser preservadas

Página 08

Industriários terão apoio da prefeitura

Páginas 02 e 03

As cachoeiras do Acaba Vida e do Redondo são símbolos da
riqueza natural do Oeste da Bahia. Porém, nos últimos anos, por
falta de uma política pública voltada para a preservação do meio
ambiente, esses atrativos entraram em processo de degradação.
A atual gestão realizará um estudo sócioambiental para que o
turismo se desenvolva de forma ordenada, ecologicamente cor-
reta, gerando mais emprego e renda para população.

A prefeitura irá fortalecer parceria com o Centro
das Indústrias do Oeste – CIOB e a Superinten-
dência de Desenvolvimento Industrial e Comerci-
al – SUDIC, para revitalização do Distrito Indus-
trial e atração de novas indústrias.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Projeto sócioambiental da prefeitura vai garantir sustentabilidade do turismo
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Conhecida pela sua beleza,
a Cachoeira do Acaba Vida é um
dos pontos turísticos mais pro-
curados do Oeste da Bahia. É
também prova da generosidade
da natureza, atraindo visitantes
da região e de todo o estado.

As visitas a este santuário
tornaram-se uma rotina, mas,
a ausência de uma política pú-
blica de preservação ambien-
tal e de investimentos no setor
comprometeu a sustentabilida-
de da atividade turística. E os
prejuízos são grandes. A área
da cachoeira do Acaba Vida
está depredada.

Os quiosques estão destru-
ídos e, como não existia a pre-
ocupação com a organização
desse ponto turístico, churras-
queiras foram montadas às
margens do rio de Janeiro sem
nenhum critério ou cautela.

Para piorar a situação, os
visitantes estacionam corri-
queiramente os carros nas
margens da cachoeira.Em
média, são aproximadamen-
te 100 veículos a cada fim
de semana.

A falta de conscientização
e de fiscalização é refletida
também pelo lixo espalhado.
Até cavalos são criados soltos

Turismo sustentável será

ao redor da cachoeira.
“Eu estive aqui há cinco

anos e nada melhorou. É incon-
cebível esta situação de aban-
dono. É de partir o coração ver
toda essa sujeira estragando
esse bem tão precioso ”, disse
o agricultor Koje Watanabe.

A prefeita Jusmari Oliveira
e a vice Regina Figueiredo es-
tiveram no local e ficaram pre-
ocupadas com o que viram.

“A nova gestão vai elabo-
rar um projeto para estruturar
e disciplinar o turismo, a par-
tir de um melhor atendimento
ao visitantes. Além de ser vol-
tado para conscientização da
população, o projeto vai recu-
perar os quiosques e a esca-
daria. Churrasqueiras, lixo e
carros próximos ao rio não
mais existirão”, afirmou a pre-
feita Jusmari Oliveira.

Ela e a vice também foram
à Cachoeira do Redondo, que
fica rio abaixo. No local, foram
detectados os mesmos proble-
mas de impacto ambiental e de
omissão do poder público.

“Estamos impressionadas
com a situação de total desca-
so. Por isso, vamos agir ime-
diatamente”, declarou a vice-
prefeita Regina Figueiredo.

Caminho da
Uma comissão, formada por ambientalistas e técnicos da prefei-

tura, está elaborando um projeto sócioambiental denominado Cami-
nho das Cachoeiras. Entre outras iniciativas para disciplinar a ativi-
dade, será criada uma guarda municipal ambiental, que vai ajudar e
orientar o visitante para o aproveitamento racional das cachoeiras
do município.

A nova administração quer reordenar o turismo na região e, até
que o projeto fique pronto, a cachoeira do Acaba Vida e a do Redondo
serão interditadas e somente vão ser reabertas à visitação no período
carnaval, já com agentes da prefeitura atuando no local.

A depredação da natureza não foi coibida pelo poder públicoOs quiosques foram destruídos. Vandalismo e falta de fiscalização

Santuários ecológicos farão parte de
roteiro turístico, que agregará preservação
ambiental e geração de emprego e renda.
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Em continuidade à proposta de go-
verno participativo, de estar junto à

comunidade para elaborar as metas de tra-
balho, a prefeita Jusmari Oliveira e a vice-
prefeita Regina Figueiredo visitaram tam-
bém a comunidade de Mata da Cachoeira.

As principais reivindicações dos mo-
radores são melhorias na infraestrutura e
na educação.

A comunidade solicita que sejam feitas
a recuperação das estradas e a constru-
ção de escolas, para que os alunos, a partir
da 5ª série, não tenham  que  sair  do po-
voado para estudar fora. “Nós garantimos
que essas reivindicações serão atendidas
pelo governo. Esse é o nosso papel, tra-
zer desenvolvimento e promover a cida-
dania”, disse a prefeita.

Comunidades
ribeirinhas estão
sendo visitadas

s Cachoeiras
O município de Barreiras decretou ainda a proibição de qualquer tipo de

construção no trajeto que vai do Anel da Soja até a Cachoeira do Redondo.
Em fevereiro, já na folia momesca, quem visitar as cachoeiras vai

encontrar um espaço com estacionamento organizado, área especifica
para os quiosques e comércio. “É um absurdo o que está acontecendo
nessas áreas. É um crime contra a natureza. O nosso objetivo é fazer
das cachoeiras do Acaba Vida e do Redondo pontos turísticos  estrutu-
rados para o ecoturismo, sem causar impactos ambientais. Com isso,
incentivaremos a preservação da natureza e a geração de novos postos
de trabalho, absorvendo a mão de obra local”, comentou a prefeita.

A prefeita e a vice-prefeita determinaram que uma comissão de
técnicos elabore um projeto sócioambiental

A área da Cachoeira do Acaba Vida estava servindo de criatório
para cavalos

incentivado pelo governo
FOTOS RONALDO CARVALHO
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB. Nº.110, de 16 de Janeiro de 2009.

Concede Licença Simplificada, válida
por 02 (dois) anos, a empresa Geraldo
Mutti de Almeida Neto - ME.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência 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 2008-0053/TEC/LS-0040,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por
02 (dois) anos, a empresa Geraldo Mutti de Almeida Neto
- ME, cujo nome fantasia é Mineração GM, inscrita no CNPJ/
CPF sob nº. 40.541.625/0001-85, coordenadas geográficas: X:
12º04’47,4" e Y: 44º57’33,4", localizada na Rodovia BR 020/
135, Km 10, S/N, Fazenda Boa Sorte, zona rural, neste município
de Barreiras - BA, para operar atividade de mineração de bancos
móveis de areia no leito do Rio Grande, trecho delimitado pelo
DNPM 874.436/2008, em uma área total de 47,96 hectares,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
Condicionantes:

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

II – Deverá implantar o Plano de Recuperação das Áreas
Degradadas – PRAD, apresentado a Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo - SEMATUR resultados das ações (Prazo:
60 dias);

III – Fica vetado o exercício da atividade extrativa de areia
nos terraços e aluviões localizados nas margens do Rio Grande,
devendo tais atividades serem praticadas apenas nos bancos
móveis de areia localizados no eixo do leito do Rio Grande,
trecho DNPM 874.436/2;

IV – Manter em condições de uso na mina, medicamentos e
equipamentos para atendimento de emergência, em caso de
acidentes com trabalhadores;

V – Deverá adotar dispositivo técnico que permita o retorno
da água ao rio sem que cause qualquer tipo de ação que favoreça
o desenvolvimento de processos erosivos na margem do rio
Grande;

VI - Deverá apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente
e Turismo – SEMATUR, dentro do prazo de 60 dias, Plano de
Emergência e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA;

VII  – Fica estabelecido que somente poderá explorar
atividade de mineração de areia por sucção no leito do Rio
Grande na área requerida, trecho DNPM 874.436/2;

VIII – Apresentar Plano de Lavra para o trecho DNPM
874.436/2008, como requisito necessário para o desenvolvimento
da atividade;

IX  - Manter esta Licença Ambiental e a documentação
relativa ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e

acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental

competente para qualquer alteração que venha ocorrer na
operação da atividade 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 - SEMATUR, 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
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à
fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 111, de 20 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Tesoureiro

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, de Tesoureiro, a servidora Maria das Graças Pinto,
lotada na Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos vinte dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelen-
tíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Tesoureiro,
símbolo NH5, a Sr.ª Maria das Graças Pinto, CPF 042973425-
53, RG 1109401 SSP/BA, filha de Pedro da Silva Guedes e
Zulmerinda Junqueira Guedes, oportunidade em que foi cienti-
ficado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromis-
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so 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 competen-
tes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jus-
mari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 20 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Maria das Graças Pinto
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 112, de 20 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Planeja-
mento e Pesquisas

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, de Chefe de Setor de Planejamento e Pesquisas, a
servidora Nádia Maria Aires de Alencar Aquino, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos vinte dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelen-
tíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de
Setor de Planejamento e Pesquisas símbolo NH6, a Sr.ª
Nádia Maria Aires de Alencar Aquino, CPF 204162705-06,
RG 2611688-00 SSP/BA, filha de Lidia Aires de Aquino e Ca-
nuto Aires de Alencar, oportunidade em que foi cientificado 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 administra-
ção pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acu-
mulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira,

pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 20 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Nádia Maria Aires de Alencar Aquino
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 113, de 20 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador da Biblioteca

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH4, de Coordenador da Biblioteca, a servidora Maria Dias
Coêlho, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.

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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos vinte dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelen-
tíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordena-
dor da Biblioteca, símbolo NH4, a Sr.ª Maria Dias Coêlho,
CPF 569953005-30, RG 5151916 SSP/BA, filha de Osvaldo
Dias Nunes e Maria Coelho da Luz, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteado-
res da administração pública, bem como obedecendo as nor-
mas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Muni-
cipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 20 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Dias Coêlho
Empossada
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo

Vice-prefeita
Jessé Olympio -  FENAJ 1538

Assessor de Comunicação Social
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No início da semana a
prefeita Jusmari Olivei-

ra esteve reunida com repre-
sentantes do Centro das In-
dústrias do Oeste - CIOB. O
encontro foi solicitado pelos
empresários, que manifesta-
ram o apoio ao novo governo.

“Juntos, queremos buscar
o crescimento das indústrias
da região, gerando mais em-
prego e renda para a popula-
ção”, disse o presidente do
CIOB, Pedro Tassi.

No encontro, os empresá-
rios apresentaram à prefeita
Jusmari Oliveira e à vice Re-
gina Figueiredo o projeto de
ação para 2009, e fizeram al-
gumas solicitações para pos-
sibilitar o desenvolvimento do
setor. Uma das preocupações
do Centro das Indústrias é fir-
mar parcerias para a capaci-
tação da mão-de-obra local.

Outro assunto discutido foi
o incentivo fiscal e a transfe-
rência das indústrias que estão
localizadas na cidade para o
distrito. Hoje, funcionam no
Distrito Industrial de Barreiras
- DIB apenas oito indústrias.

“Começamos a levantar a
autoestima do povo de Bar-
reiras e agora vamos fazer o
mesmo com os empresários.
Estamos também buscando
parcerias com a Federação

Atração de novas indústrias trará
mais desenvolvimento para Barreiras

das Indústrias do Estado da
Bahia – FIEB. A prefeitura
sempre estará de portas aber-
tas e vai colaborar com o
crescimento do setor”, co-
mentou a prefeita.

De acordo com o diretor
do CIOB, a burocracia e a
distância entre o distrito e o
centro da cidade são os prin-
cipais entraves para a trans-
ferência das indústrias.

“Estamos buscando re-
cursos junto ao Governo Fe-
deral para a construção da
Avenida Beira Rio, que liga-
rá o bairro Santa Luzia a
Barreirinhas, o que conse-
quentemente vai facilitar o
acesso ao distrito industrial.
Vamos também buscar o
apoio da Superintendência de
Desenvolvimento Industrial e
Comercial – SUDIC, para
desburocratizar o processo
de transferência das unida-
des de produção”, revelou a
prefeita.

Um dia após o encontro com os representantes do CIOB, a
prefeita Jusmari Oliveira esteve reunida com o gerente regio-
nal da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Co-
mercial – SUDIC, Adelir Possato. O objetivo foi reforçar o
apelo feito pelos industriários.

De acordo com Possato, a SUDIC está melhorando a infra-
estrutura do Distrito Industrial de Barreiras. “O Governo do
Estado, por meio da SUDIC, tem a intenção de firmar parceria
com a Prefeitura de Barreiras no sentido de atrair investidores
para criação de novas indústrias na cidade”, disse Possato.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Parceria com a SUDIC
Os industrários relataram a grave situação de abandono do Distrito Industrial de Barreiras

O gerente regional da SUDIC, Adelir Possato, assegurou a parceria
com o governo municipal para a implantação de novas indústrias na
região

Durante anos o mato tomou
conta de grande parte da área
do distrito


