
1 Barreiras - Bahia - quinta-feira, 29 de janeiro de 2009        ANO 4  -  Nº 862

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 -  ANO 4  -  Nº 862

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Página 04

Vai ter bola na rede

Boleiros de plantão, preparem as chuteiras! Começa na próxima semana o Campeonato Interbairros de Futebol. Apoio
da prefeitura vai fortalecer o evento, que reunirá 24 equipes.

Professores do município elegem representantes
para Conselhos de Educação
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Descentralizar e demo-
cratizar a gestão da Educa-
ção é a proposta da nova ad-
ministração municipal. Com
o objetivo de fomentar a qua-
lidade do ensino, foi feita na
última terça, uma eleição,
com voto aberto, da qual par-
ticiparam os diretores das es-
colas municipais para a es-
colha de quatro dirigentes
eque farão parte do Conse-
lho Municipal de Educação e
do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar.

“O objetivo é melhorar a
qualidade do ensino no muni-
cípio. A Secretaria de Edu-
cação está buscando a inte-
gração de diretores, coorde-
nadores e professores, como
forma de tornar a gestão mais
participativa e mais eficien-
te”, afirmou Maria do Car-
mo Ferraz, secretária de Edu-
cação.

A democratização da gestão educacional é
prioridade no novo governo

O Conselho Municipal
de Educação é o órgão res-
ponsável pela autorização
para a implantação e funci-
onamento de projetos e pro-
gramas em todas as esco-
las da rede municipal de
ensino. O Conselho é com-
posto por representantes de
vários segmentos e classes,
a exemplo dos professores
de ensino superior, diretores
das escolas do município,
Diocese, pais e alunos; se-
tor cultural, Câmara Muni-
cipal e das escolas particu-
lares. O Conselho Munici-
pal de Alimentação, por sua
vez, é responsável pela fis-
calização da qualidade da
merenda escolar, desde sua
licitação até o preparo dos
alimentos nas escolas.

“É a primeira vez que fa-
zemos uma eleição como
essa, em que os próprios di-

retores elegem um represen-
tante para o Conselho Muni-
cipal de Educação e para o

Conselho Municipal de Ali-
mentação”, disse ainda a se-
cretária de Educação.

Cleide Maria dos Santos da Cruz e Maria Rosângela
Machado foram eleitas, respectivamente titular e suplente
do Conselho Municipal de Educação. O mandato vai até
junho deste ano. Já para representá-los no Conselho Muni-
cipal de Alimentação os professores elegeram Kedma Cris-
tina Costa e a Mariene Rocha.

A eleição foi realizada na Escola de Informática. Quatro representantes foram escolhidos
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 130, de 26 de Janeiro de 2009

Nomeia Secretário Executivo do
Conselho Municipal de Educação

A Prefeita 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. 28 da Lei Municipal 0619/2003, em
conformidade com o Art. 34 da Lei 768/07, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretário Executivo do Conselho Municipal de Educação, o
Sr. Jader Araújo Passos, 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 na data de sua
publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de
Secretário Executivo do Conselho Municipal de Educação, o
Sr. Jader Araújo Passos, CPF 8252445-95, RG 09023418-98
SSP/BA, filho de Francisco Mariani Passos Neto e Vanda Nunes
Araújo Passos, 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 pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O
empossado 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira,
pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 26 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jader Araújo Passos
Empossado

REPUBLICAÇÃO
PORTARIA GAB.  Nº 108, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Gestão de
Equipamentos de Esporte e Lazer

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 Gestão de Equipamentos de Esporte
Lazer, o servidor Antônio Relson de Oliveira, lotado na Se-
cretaria Municipal 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 na data de sua publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe
de Setor de Gestão de Equipamentos de Esporte e Lazer
símbolo NH6, o Sr. Antônio Relson de Oliveira, CPF
485.804.065-87, RG 4713744 SSP/BA, filho de Raimundo No-
nato de Oliveira e Maria Rodrigues de Oliveira, 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 nor-
teadores da administração pública, bem como obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pela Exma. Sr.ª
Prefeita Municipal. O empossado 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, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Antônio Relson de Oliveira
Empossado
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No próximo dia 06 de fe
vereiro, começa o

Campeonato Interbairros de
Futebol. Está confirmada a
participação de 24 equipes de
bairros e povoados de Barrei-
ras. Essa será a 14ª edição do
evento. A atual administração,
com o objetivo de fortalecer
o campeonato, está, por meio
da Secretaria de Infraestru-
tura, realizando a limpeza dos
campos de vázea da cidade,
onde todos os finais de sema-
na são realizados jogos de fu-
tebol. “Nós sabemos a impor-
tância de promover ações que
valorizem o esporte amador.
Eu tenho enquanto prefeita
esse compromisso com a nos-
sa população. Temos muitos
talentos, apenas precisando
de mais incentivo”,comen-
tou a prefeita Jus-
mari Oliveira.

Interbairros começa na próxima semana
Campeonato de futebol de várzea contará com times de bairros e povoados de Barreiras

Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller viajou
para Inglaterra aos nove anos de idade para estudar. Lá tomou
contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe
na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de re-
gras. Podemos considerar Charles Miller como sendo o pre-
cursor do futebol no Brasil.

O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril
de 1895 entre funcionários de empresas inglesas que atuavam em
São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. Este
jogo foi entre FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA DE GÁS X
CIA. FERROVIARIA SÃO PAULO RAILWAY.

O primeiro time a se formar no Brasil foi o SÃO PAULO
ATHLETIC, fundado em 13 de maio de 1888. E o Vasco da
Gama, time carioca, foi a primeira agremiação esportiva a acei-
tar negros no seu quadro de atletas.

Fonte: www.suapesquisa.com/futebol/

A prefeita também discu-
tiu com os representantes de
times que fazem parte da Liga
Barreirense de Futebol - LBF
- as principais propostas para
fortalecer o campeonato. De
acordo com o presidente da
LBF, Manoelito Oliveira, é de
fundamental importância o
apoio da prefeitura. “Nós
acreditamos que este ano te-
remos um excelente campe-
onato. Estamos percebendo o
empenho da prefeita para for-
talecer o esporte amador”.

A prefeitura fará a doa-
ção dos uniformes para os ti-
mes que disputarão o Cam-
peonato Interbairros.  O Mu-
nicípio também tem a propos-
ta de formalizar um convê-
nio com a LBF para custear
a despesas com os árbitros.
“Já disponibilizamos o nosso
maquinário para a re-

cuperação dos campos de
várzeas e uma ambulância
ficará à disposição das equi-
pes durante os jogos. O es-
porte em Barreiras terá uma

nova cara e um novo pique”,
comentou a prefeita. A equi-
pe que vencer o campeonato
receberá R$ 1.000,00 como
prêmio e o 2ª lugar, R$ 800,00.

História do Futebol no Brasil

O futebol varzeano precisa ser incentivado. Muitos craques do futebol brasileiro surgiram em campos de terra batida
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