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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTO EDUARDO LENA

O agronegócio movimenta milhões
de reais na região Oeste da Bahia
Com objetivo de canalizar novos investimentos para o
município e proporcionar a geração de empregos para a
população, a prefeita Jusmari Oliveira e a vice Regina
Figueiredo estiveram reunidas com executivos de uma
das maiores beneficiadoras de algodão do mundo.
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Transporte alternativo. Categoria busca apoio da prefeitura
FOTO CARINA CRUZ

Centenas de pessoas utilizam todos os
dias o transporte alternativo para virem
de seus municípios a Barreiras. Em busca do apoio da prefeitura para legalizar
a categoria, os “perueiros” estiveram
reunidos na sexta, 23, no gabinete da
prefeita.
Página 02
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‘Perueiros’ querem a legalização da atividade
N

FOTOS TIAGO CABRAL

a semana passada a
Prefeita Jusmari Oliveira e a Vice Regina Figueiredo receberam na prefeitura mais de 30 perueiros que
estão em busca de apoio para
a regulamentação da profissão e uma melhor qualidade
de trabalho. Para maioria dos
motoristas, essa atividade é
a única fonte de renda.
“É a primeira vez que temos a oportunidade de falar
e ser ouvido por um gestor.
Nós queremos o apoio do governo para legalizar a nossa
profissão”, disse Antônio Pereira, que há 33 anos faz percurso Barreiras - São Desidério.
Durante o encontro também foram abordadas questões relativas ao local adequado para a venda de pas-

sagens. “Após conseguirmos
a legalização, queremos que
a prefeitura construa um ponto coberto para as vans, com
bilheteria, banheiro e toda a
infraestrutura necessária
para funcionar com dignidade e respeito”, disse o motorista Francisco Silva.
Os perueiros atendem a
uma clientela vasta e fazem
linha interligando várias cidades e povoados a Barreiras, a
exemplo de São Desidério,
Ibotirama, Tabocas do Brejo
Velho, Cotegipe, Santana, Riachão das Neves, Muquém do
São Francisco, Angical, Cristópolis, Luís Eduardo Magalhães, Missão do Aricobé,
Cariparé, São José e Jupaguá.
De acordo com a prefeita
Jusmari Oliveira, a atual gestão vai agir junto à Agência

Em algumas cidades do Oeste da Bahia, o transporte alternativo é o
meio mais viável para se chegar a Barreiras

Estadual de Regulação de
Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicação
da Bahia – Agerba - e outros
órgãos competentes, para que
o problema seja resolvido.

“Nossa gestão é democrática, ouvimos a todos sempre
buscando atender às demandas. Vamos fazer o possível
para resolver essa questão
dentro da lei”.

EXPEDIENTE

A feira livre de Barreiras é um dos principais locais de embarque de usuários do transporte alternativo
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 0118, de 21 de Janeiro de 2009.

PORTARIA GAB. Nº 0119, de 21 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Licenciamento e Fiscalização de Atividades

Nomeia o Sub Coordenador de Projetos e Orçamentos

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. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

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. 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 Sub Coordenador de Licenciamento e Fiscalização de Atividades, o servidor Sr. Alcione Rodrigues de
Macedo, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, de Sub Coordenador de Projetos e Orçamentos, o
servidor Sr. João Batista dos Santos Santana, lotado na Secretaria 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. 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.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub
Coordenador de Licenciamento e Fiscalização de Atividades, símbolo NH5, o Sr. Alcione Rodrigues Macedo, CPF
895398265-00, RG 817471103 SSP/BA, filho de Abel Pereira
de Macedo e Maria Alves Rodrigues de Macedo, 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.

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub
Coordenador de Projetos e Orçamentos símbolo NH5, o
Sr. João Batista dos Santos Santana, CPF 603044135-34,
RG 5665905 SSP/BA, filho de Claudimiro Delgado Santana e
Silvani dos Santos Santana, 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, 21 de Janeiro de 2009.

Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
.
Alcione Rodrigues de Macedo
Empossado

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
.
João Batista dos Santos Santana
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 121, de 21 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe de Setor de Promoção do
Trabalho e Renda
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. 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 Promoção do Trabalho e Renda, a servidora Aline Roberta Araújo da Câmara, lotada na Secretaria do
Trabalho e Promoção Social.
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 Municipal
TERMO DE POSSE
Aos vinte um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor
de Promoção do Trabalho e Renda símbolo NH6, a Sr.ª Aline
Roberta Araújo da Câmara, CPF 07811016-54, RG 99633051568 SSP/BA, filha de Rivaldo Moreira da Câmara Filho e Zilene
Araújo da Câmara, 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 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 Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Aline Roberta Araújo da Câmara
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 122, de 21 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Assistente Técnico I
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. 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 Assistente Técnico I, o servidor Domingos Júnior Barbosa
de Carvalho, lotado na Secretaria de Administração e Finanças.
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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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo Assistente Técnico I, símbolo
NH5, o Domingos Júnior Barbosa de Carvalho, CPF
639547295-04, RG 05032755-06 SSP/BA, filho de Railda Barbosa de CArvalho, 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 Exma. Sr.ª 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, 21 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Domingos Júnior Barbosa de Carvalho
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 123, de 21 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Assistente Técnico II
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. 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 Assistente Técnico II, o servidor Sr. Ítalo Eratostenes Chagas de Carvalho, lotado 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 publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
TERMO DE POSSE
Aos vinte um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
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lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assistente Técnico II, símbolo NH6, o Sr. Ítalo Eratostenes Chagas de Carvalho, CPF 005769665-92, RG 09336655-80 SSP/BA, filho de
Alcebíades de Carvalho e Iraneide Dias Chagas, 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.

gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009.

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. 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 Controle da Fiscalização, a servidora Edroana de Souza, 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 nesta data e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Ítalo Eratostenes Chagas de Carvalho
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 124, de 21 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Assistente Técnico I
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. 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 Assistente Técnico I, o servidor Sr. Sidney Magalhães dos
Santos, lotado na Secretaria 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 na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos vinte um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assistente Técnico I, símbolo NH5, o Sr. Sidney Magalhães dos Santos, CPF
47758872115, RG 1175484 SSP/BA, filho de Jonas José dos Santos e Ligia Maria Magalhães, 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 Car-

Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Sidney Magalhães dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 125, de 21 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe de Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
TERMO DE POSSE
Aos vinte um dias do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor
de Planejamento e Controle da Fiscalização símbolo NH6, a
Sr.ª Edroana de Souza, CPF 022454175-77, RG 12735334-88
SSP/BA, filha de Romeu Pedro de Souza e Rita Ana de Souza,
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 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 Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 21 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Edroana de Souza
Empossada
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A prefeita Jusmari Oliveira e a vice-prefeita Regina Figueiredo estiveram reunidas com executivos da Multigrain

Mais empregos para os barreirenses
Prefeitura estabelece parcerias com empresários rurais
Para trazer o desenvolvimento e gerar empregos para
a população, o governo vai
trabalhar em conjunto com os
setores produtivos e implantar políticas públicas de inclusão social. O diálogo e as
ações estão em curso. A prefeita Jusmari Oliveira e a
vice-prefeita Regina Figueiredo estiveram reunidas na
sexta, 23, com executivos da
multinacional Multigrain, empresa beneficiadora de algodão, instalada em uma área
produtiva de 60 mil hectares,
no vizinho município de São
Desidério.
“Sabemos do empenho da
prefeita de Barreiras para a
geração de novos empregos
para a população, por isso estamos aqui. A Multigrain possui atualmente 600 funcionários, dentro de todas as normas estabelecidas pela lei.

Queremos trabalhar com a
prefeitura de Barreiras na elaboração de um cadastro para
que possamos empregar ainda mais funcionários”, comentou o executivo Luiz Gonzaga Murat.
De acordo ainda com os
representantes, há na empresa uma política de priorização
da mão de obra local. “Sabemos o quanto é importante
empregarmos as pessoas da
região, isso contribui para o
fortalecimento do Oeste da
Bahia. Lutamos muito para
que a empresa chegasse a
esse patamar”, comentou o
executivo Nelson Shneider.
A prefeita Jusmari Oliveira destacou a importância da instalação de empresas como a Multigrain para
a economia de todo o estado. Ela afirmou que a prefeitura de Barreiras vai bus-

car e apoiar empreendimentos que tragam progresso e
novos postos de trabalho.
“No caso de Barreiras especificamente, durante anos,
apenas oito indústrias foram
instaladas no Distrito Industrial. Isso demonstra a histórica falta de articulação e de
capacidade para atrair novos

investidores. Mas, como já se
pode notar, a nossa conversa com o empresariado tem
avançado e o cenário começa a mudar. Estou contente
em saber que já podemos
contar com a parceria da
Multigrain para o desenvolvimento da nossa cidade”,
disse a prefeita.

Agrícola Xingu
No ano passado foi inaugurada em São Desidério a
Agrícola Xingu, empreendimento formado com o capital
das empresas CHS - uma das maiores cooperativas de
alimentos dos Estados Unidos - a japonesa MITSUI e
MULTIGRAIN. Foram implantados na fase inicial do
projeto, 12 mil hectares de algodão e 27 mil hectares de
soja, além de viveiros irrigados para produção de mudas
da cana-de-açúcar. A intenção é expandir as áreas produtivas para 82 mil hectares de soja.

