
Ninguém poderá negar que o Prefeito de Barreiras, Antonio Henrique de Souza 
Moreira, saiu bastante fortalecido dessas eleições, com a vitória do governador 
do Estado Rui Costa, da presidenta Dilma Rousseff e, principalmente, dos repre-
sentantes na Assembleia Legislativa com Antônio Henrique Júnior e na Câmara 
Federal com Caca Leão, fato que deverá favorecer a concretização de seus projetos 
políticos e administrativos, que certamente já estão planejados para o futuro.

O esforço do prefeito Antonio Henrique e de seu grupo político consequentemen-
te teve efeito catalisador para o crescimento da campanha do governador eleito Rui 
Costa, da presidenta Dilma Rousseff e de seus candidatos a deputados, algo que de-
verá ser reconhecido pelo novo governador, através de futuras parcerias e liberações 
de recursos para a realização de obras no município de Barreiras...Pág. 03.

Prefeito Antonio Henrique sai fortalecido da 
eleição e consolida-se como líder regional
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Tito faz balanço do biênio
e deixa dúvida sobre reeleição
Exercendo o quarto mandato, sendo o mais jovem vereador elei-
to em Barreiras e atual presidente da Câmara, sendo também o 
mais jovem a assumiu o cargo, Carlos Tito Marques Cordeiro, mais 
conhecido como Tito, preside os últimos meses a frente da Mesa 
Diretora do Legislativo barreirense....Pág. 05.
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Dilma sofre a 
primeira derrota 
após a reeleição

Jayme Modesto

Dilma Rousseff deve encontrar no Congresso Na-
cional uma oposição mais dura do que a que enfrentou 
o governo nos últimos quatro anos. A composição da 
Câmara e do Senado a partir de 2015 tem um equilíbrio 
maior de forças: PT e PMDB perderam espaço, enquan-
to o PSDB cresceu. A quantidade de partidos represen-
tados na Casa também aumentou. A nova Câmara terá 
nada menos do que 28 partidos – o maior número da 
história. E essa fragmentação torna mais difícil ao go-
verno a tarefa de formar uma base aliada coesa.

Dilma Rousseff deve contar com uma base mais en-
fraquecida em comparação ao seu primeiro mandato. O 
rompimento do PSB com o bloco governista, a redução 
das bancadas do PT e do PMDB e o aumento no número 
de “rebeldes” dentro de partidos aliados, tendem a di-
ficultar o desempenho dela nos próximos quatro anos. 
“Seguramente, ela vai enfrentar uma oposição maior 
do que no primeiro mandato”, diz o professor David 
Fleischer, cientista político da Universidade de Brasília 
(UnB). Ele menciona como exemplo o atual presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que 
foi candidato ao governo do Rio Grande do Norte. O 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez campanha 
para o rival de Alves, Robinson Faria (PSD), e causou 
irritação em parte do PMDB.

Além disso, alguns oposicionistas de peso retorna-
rão ao Congresso: é o caso de José Serra e Tasso Jereis-
sati, eleitos senadores. Ronaldo Caiado, um dos depu-
tados que mais enfrentaram o governo Dilma, também 
estará no Senado a partir de 2015. Caiado afirma que a 
campanha agressiva do PT contra Aécio Neves e Marina 
Silva deve influenciar os ânimos na nova legislatura. 

Aécio Neves deve liderar oposição no Congresso

Aécio Neves (PSDB) deve ser o líder da oposição ao 
governo no Congresso. Senador por Minas Gerais, com 
mandato até 2019 e presidente nacional do PSDB, o 
tucano deve reforçar bandeiras oposicionistas nos pró-
ximos quatro anos.

Apesar de não ter conseguido se eleger, Aécio sai 
da eleição politicamente mais forte. O senador teve o 
melhor resultado do PSDB em eleições presidenciais 
desde 2002. Com 48% dos votos, o tucano superou o 
desempenho de José Serra e Geraldo Alckmin, candi-
datos em pleitos anteriores, que conseguiram 39% dos 
votos no segundo turno das disputas.

Mais do que o resultado nas urnas, Aécio tem impor-
tantes diferenças em relação aos postulantes anteriores. 
Grande parte do PSDB mostra-se contrariada com a exces-
siva centralização do poder no eixo paulista peessedebista.
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Dr. Brancildes Júnior é cotado 
para assumir o comando do 
Legislativo riachoense

Mídias sócias, eleições e a
demonstração de um povo inculto

Mais uma vez 
emporcalharam as ruas 
do país com santinhos

Lei endurece contra
infratores no trânsito

Tudo segue como antes

Jayme Modesto

Omédico e vereador 
Brancildes Júnior 
vem sendo apontado 

como um nome forte para 
assumir a presidência da 
Câmara de Vereadores de 
Riachão das Neves.

O novo quadro político 
na Câmara de Vereadores, 
vem refletindo positivamen-
te e trazendo uma significa-
tiva expectativa para o pró-
ximo biênio - 2015/2016.

As articulações estão 
sendo viabilizadas e dire-
cionam para a possibilidade 
de Brancildes ser candidato 
único, uma vez que há con-
senso entre os edis pelo me-
nos até o momento.

Este é o cenário em Ria-

O Expresso

Operíodo eleitoral 
gerou cerca de 640 
milhões de posts 

apenas numa das mídias 
sociais mais frequentadas, 
o Facebook, nem todos co-
mentários de boa qualidade 
no que tange à ortografia 
e, principalmente, à credi-
bilidade das informações 
veiculadas. De repente, fi-
cou engraçado ofender com 
palavrões, contar historie-
tas de mau gosto e veicular 
mentiras que facilmente 

Jayme Modesto

Olhando para a su-
jeira deixada pela 
militância política 

nas ruas do país, é difícil 
achar que eleição é a festa 
da democracia. Palavra fá-
cil, essa, na boca de quem 
a entende como um jogo 
de vale-tudo, onde ven-
ce quem mais consegue 
burlar as leis eleitorais e 
transformar em manifesta-
ção de entusiasmo por um 
candidato aquilo que não 
passa de crime eleitoral.

A sujeira política que 
foi vista nos quatro cantos 
do país, os panfletos que se 
transformaram em tapetes 
principalmente nos acessos 
aos locais de votação, mais 
uma vez num processo elei-
toral causa indignação.

Como sempre muita 
sujeira, e não só a sujeira 

Gabriela Flores

As multas para moto-
ristas flagrados em 
ultrapassagens for-

çadas em local proibido es-
tão até dez vezes mais ca-
ras. As mudanças passam 
a valer a partir de 1º de no-
vembro, data do início da 
vigência da Lei 12.971, que 
alterou 11 artigos do Códi-
go de Trânsito Brasileiro. 
A nova legislação também 
aumenta a punição para 
quem for pego praticando 
corrida, disputa ou com-
petição automobilística, o 
chamado “racha”. 

O valor da multa para 
o motorista que forçar 
passagem entre veículos 
em pistas de duplo senti-
do passará de R$ 191,54 
para R$ 1.915,40, além 
da suspensão do direito 
de dirigir. A sanção para 
ultrapassagens de risco, 
que normalmente obriga 
o outro veículo a sair da 
pista para evitar aciden-
tes, dobrará se houver re-
incidência no período de 
até um ano. Nesse caso, 
o valor será R$ 3.830,80. 

Já a multa para quem 

Jayme Modesto

Depois do aumen-
to dos juros pelo 
Banco Central, 

que agora é de 11,25%, 
a segunda medida dura 
do governo foi o aumen-
to do preço dos combus-
tíveis, sendo a segunda 
medida impopular do 
governo em menos de 
uma semana após o re-
sultado do segundo tur-
no da eleição. 

Tudo voltando a ser 
como dantes no quar-
tel de Abrantes. O dólar 
caindo, a bolsa no tra-
dicional sobe e desce, 
a economia crescendo 
0,3%, a inflação ultra-
passando o limite da 
meta, o aumento do dé-
fice público é histórico, 
a Vale com um prejuízo 
de 3,4 bilhões no tri-
mestre, um desvio de 10 
bilhões na Petrobras, o 
emprego cai pelo sétimo 
mês consecutivo, balan-
ça comercial com o pior 
resultado em 16 anos. E 
por ai vai.

O governo brasileiro 
rompe todos os parâme-

ultrapassar em situações 
perigosas ou em locais 
proibidos, como faixas de 
pedestres, curvas, trevos, 
túneis, pontes, faixas du-
plas contínuas e acosta-
mentos, aumentou de R$ 
127,69 para R$ 957,70. O 
valor da punição também 
dobrará no caso de reinci-
dência em 12 meses.

Conforme a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
as mudanças objetivam, 
principalmente, a redu-
ção do número de batidas 
frontais, causadas, em 
sua maioria, por ultrapas-
sagens indevidas. A PRF 
constatou que esse tipo 
de acidente é o que mais 
provoca mortes. 

As punições para quem 
praticar “racha” também 
estão mais duras. De acor-
do com a lei, caso haja 
morte, a pena será de cin-
co a dez anos de prisão. Os 
responsáveis por lesões 
graves durante a corrida 
serão punidos com prisão 
de três a seis anos. O texto 
também aumenta para R$ 
1.915,40 as multas aplica-
das para rachas e arranca-
das perigosas.

A Câmara dos Deputados derrubou no dia 
28 de outubro, o decreto presidencial  que 
estabelecia a consulta a conselhos populares 
por órgãos do governo antes de decisões 
sobre a implementação de políticas públicas. 
A rejeição à proposta ocorre dois dias após 
a reeleição da presidente Dilma Rousseff. É 
considerada a primeira derrota do Palácio do 
Planalto no Congresso após as eleições.
A presidente vai enfrentar oposição intensa 
já que tem uma base menor do que a do 
primeiro mandato.

Multas para ultrapassagem forçada e “rechas” 
estão mais caras a partir de 1º de novembro

Não precisa ser especialista para entender que o 
país caminha para um abismo econômico. 

chão das Neves. Brancildes 
tem trânsito fácil entre os 
vereadores e vem fazendo 
um trabalho elogiado pelos 
colegas e pela população. Dr. 
Brancildes, não quis adiantar 
esta possibilidade, nem falar 
sobre o assunto, apenas prega 
união, diálogo e entendimen-
to para o bem do legislativo.

seriam enquadradas na lei.
Isso sem falar na di-

vulgação de afirmações 
preconceituosas, xenó-
fobas e agressivas, como 
ameaças à integridade 
dos internautas.

As mídias sociais, como 
um todo, perderam uma 
grande oportunidade de 
veicular ideias, de propor 
novações e de debater po-
lítica. Mas isto é apenas o 
reflexo de um povo inculto 
e, à sombra de uma lendá-
ria índole pacífica, violen-
to e arbitrário.

moral e ética, refiro-me 
à sujeira provocada pela 
propaganda legal e ilegal. 
A Justiça Eleitoral sempre 
diz que vai punir e fazer 
valer a lei e igualdade de 
competição, mas o proble-
ma continua.

Emporcalharam as cida-
des com derramamento de 
santinhos, em comum, ape-
nas o fato de lidarem com 
sujeiras. O gari com o sujo 
material, produto da negli-
gência, ignorância e da má 
educação social e de falta 
de respeito dos que vivem 
em comunidade. Já os polí-
ticos, bem, os políticos, não 
precisam cogitar de coisa 
suja, quando todos, no Bra-
sil inteiro, vemos e sentimos 
o charco e a podridão que 
envolve aqueles que cuidam 
da “coisa pública” com as 
honrosas exceções.

Até quando? 

tros da ética e não da 
exemplo de seriedade. 
O governo mente para 
o povo, maquia dados 
fiscais para melhorar os 
índices, tudo isso con-
tribui e ameaça a esta-
bilidade econômica.

A afirmativa é do 
deputado Jutahy Ma-
galhães Jr., do PSDB; 
ele engrossa coro da 
oposição e afirma que 
o Congresso vai “fisca-
lizar e cobrar o governo 
dia e noite”, atuando 
“de forma consistente”; 
“Nós estaremos neste 
plenário combatendo a 
corrupção, defendendo 
os bons serviços para a 
população. Queremos 
que a inflação esteja 
sob controle e que haja 
desenvolvimento”; ele 
afirma também que ‘vi-
brou’ com decisão do 
Legislativo de derrubar 
o decreto “bolivariano” 
que criava conselhos 
populares “com a cla-
ra intenção de usurpar 
poderes do Legislativo e 
aparelhar o Estado”.

Teme-se que a situa-
ção só tende a piorar. 
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Antonio Henrique sai fortalecido da
eleição e consolida-se como líder regional 

Jabes Júnior mostra força e dá votação recorde aos seus candidatos

Texto Jayme Modesto

Ninguém poderá ne-
gar que o Prefeito 
de Barreiras, An-

tonio Henrique de Souza 
Moreira, saiu bastante for-
talecido dessas eleições, 
com a vitória do governa-
dor do Estado Rui Costa, 
da presidenta Dilma Rou-
sseff e, principalmente, 
dos representantes na As-
sembleia Legislativa com 
Antônio Henrique Júnior 
e na Câmara Federal com 
Caca Leão, fato que deve-
rá favorecer a concretiza-
ção de seus projetos po-
líticos e administrativos, 
que certamente já estão 
planejados para o futuro.

O esforço do prefeito 
Antonio Henrique e de seu 
grupo político consequente-
mente teve efeito catalisador 
para o crescimento da cam-
panha do governador eleito 
Rui Costa, da presidenta Dil-
ma Rousseff e de seus candi-
datos a deputados, algo que 
deverá ser reconhecido pelo 
novo governador, através de 
futuras parcerias e libera-
ções de recursos para a reali-
zação de obras no município 
de Barreiras.

Além disso, Antonio 
Henrique, também con-
seguiu vencer a primeira 
batalha política contra 
seus opositores, que fo-

Texto e Fotos: Jayme Modesto

O prefeito de Formosa do 
Rio Preto, Jabes Júnior, 
fez uma avaliação do 

resultado das eleições no mu-
nicípio e considerou positiva a 
votação de seus candidatos. 
Jabes apoiou os candidatos 
Marcelo Nilo para Deputado 
Estadual, Sergio Brito para 
Federal, Rui Costa para go-
vernador, Otto Alencar para o 
Senado e Dilma Rousseff para 
presidente.

Formosa do Rio Preto foi 
um dos municípios onde os 
candidatos do PT e aliados ti-
veram uma votação maiúscu-
la. Jabes ressaltou principal-
mente a vitória dos deputados 
estadual e federal eleitos, 
Marcelo Nilo e Sergio Brito 
que, em Formosa, obtiveram 
5.774 e 6.120 votos respecti-
vamente. O prefeito conside-
rou que o resultado das urnas 
foi importante, porque agora 
o município tem dois repre-
sentantes fortes e afinados 
com o novo governador.

ram amplamente rejei-
tados nas urnas, agora 
reinando absoluto como 
liderança inconteste na 
região Oeste.

Vale frisar, que nunca na 
história de Barreiras houve 
um massacre eleitoral tão 
acachapante como o que 
foi visto neste pleito, com 
os candidatos de oposição 
tendo sofrido uma derrota 
vergonhosa na terra de São 
João das Barreiras.

Vale ressaltar ainda, 
que o prefeito Antonio 
Henrique, também conse-
guiu garantir uma expres-
siva votação em Barreiras 

para o senador Otto Alen-
car, que deverá ser parceiro 
do município no campo ad-
ministrativo, colocando-se 
como um importante elo 
de entendimento entre o 
Governo Estadual e Federal 
em favor de Barreiras.

Não podemos esque-
cer também, que o Chefe 
do Executivo local contará 
com o apoio irrestrito do 
vice-governador do esta-
do João Leão, de quem é 
amigo, e dos Deputados 
Antônio Henrique Júnior e 
Caca Leão, que já se com-
prometeram em destinar 
emendas para garantir 

a governabilidade de To-
nhão, já  a partir de 2015.

“Os avanços irão conti-
nuar em Barreiras, tão logo 
com posse do nosso futuro 
governador, Rui Costa. Rui 
assumiu compromissos 
com Barreiras e vai seguir 
firme com o legado de Ja-
ques Wagner, mantendo 
os investimentos e todo o 
apoio necessário para o 
desenvolvimento do nos-
so município e da Bahia. A 
confiança depositada em 
nossos futuros represen-
tantes vão se transformar 
em benefícios, garantindo 
ainda mais a qualidade de 

vida do nosso povo”, dis-
se o gestor, cuja parceria 
com o Governo Estadual 
já garantiu entre outras 
ações, serviços nas áreas 
de saneamento básico, 
abastecimento d’água na 
zona rural, infraestrutura 
e entre outras ações.

A leitura que se pode 
fazer deste senário pós
-eleições, é extremamente 
positiva para Tonhão, tan-
to no plano estadual como 
federal. Ele tem os apoios 
necessários tanto para to-
car administração munici-
pal como para encarar com 
tranquilidade a reeleição. 

Para isso basta aproveitar 
as oportunidades que tem 
e dar continuidade ao tra-
balho com obras e inves-
timentos na melhoria da 
infraestrutura da cidade. 
Outro fator que Tonhão 
deve considerar de urgên-
cia, é uma reforma admi-
nistrativa, já que tem peças 
no seu governo que não es-
tão funcionando bem.

Um diálogo mais es-
treito e assertivo com o 
Legislativo municipal tam-
bém ajudará bastante, isso 
fortalecerá a convivência 
harmônica e democrática 
entre os poderes.

Os candidatos apoiados por Jabes venceram em todas as urnas em
Formosa do Rio Preto, uma demonstração de força e liderança do prefeito.

“Tivemos muitos aventu-
reiros que vieram garimpar 
votos aqui, mas a população 
apostou nos candidatos que 
trouxemos para representa
-la”, ponderou o prefeito.

Jabes Júnior lembrou que 
durante estes quase dois anos 

de mandato, visitou diversas 
Secretarias de Estado e sem-
pre foi acompanhado de um 
deputado, por isso, o atendi-
mento foi diferente. “Eu sabia 
que não estávamos apostan-
do em uma promessa e, sim, 
em pessoas que tinham chan-

ce de se eleger e ajudar o mu-
nicípio de Formosa avançar 
ainda mais”, afirmou. 

De acordo com o prefei-
to, a população demonstrou 
nas urnas que quer ver mais 
trabalho e menos conversa e 
obras que melhorem direta-
mente a vida do cidadão. “É a 
demonstração de consolida-
ção de um trabalho. Isso de-
monstra que estamos no ca-
minho certo, o povo aceitou 
o nosso modelo de gestão, 
ganhamos em todas as ur-
nas de Formosa do Rio Preto, 
tanto o Deputado Estadual 
como o Federal, Senador, 
Governador e a presidente 
Dilma. Foi uma consolidação 
total da nossa administração 
e estamos confiantes de que 
vamos continuar o nosso tra-
balho com os pés no chão e 
com a tranquilidade neces-
sária. Vamos fazer mais obras 
no nosso município para po-
der ter a nossa administração 
cada vez mais consolidada”, 
concluiu Jabes.

Dilma venceu em todas
as urnas no segundo turno 
em Formosa do Rio Preto
ASCOM

O prefeito de For-
mosa do Rio Preto, 
Jabes Junior, repe-
tiu a dose. A sua 
candidata, Dilma 
Rousseff, venceu 
em todas as urnas 
no segundo turno 
no município e im-
plodiu a oposição.

No primeiro tur-
no, Jabes Junior já 
tinha demonstrado 
sua força eleitoral. 
Os seus candidatos 
Dilma Rousseff para 

a presidência, Rui 
Costa para Gover-
nador, Marcelo Nilo 
para Deputado Es-
tadual,  Sérgio Brito 
para Deputado Fe-
derak e Otto Alencar 
para Senador, ven-
ceram em todas as 
urnas em Formosa.

O fato inédito 
chamou a atenção 
e entrou para a 
história da Bahia. 
Com isso, JJ pavi-
mentou o caminho 
para sua reeleição.
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Clima de tristeza e comoção marca o funeral do vereador José Irio 

Uéliton Costa assume cadeira no legislativo brejolandense

Texto e Fotos: Jayme Modesto 

O 7 de setembro em 
Brejolândia foi mar-
cado por tristeza e 

comoção pela morte pre-
matura do vereador José 
Irio (PR), aos 48 anos. Uma 
multidão de amigos e fa-
miliares deram o último 
adeus ao parlamentar que 
estava exercendo o seu 
terceiro mandato.

Irio lutava há quase 
três anos contra um cân-
cer e faleceu no dia 6 de 
setembro no Hospital do 
Oeste, em Barreiras. O 
corpo foi transferido para 
Brejolândia, onde foi re-
cebido por uma multidão 
na residência da família. 
Na tarde daquele domin-
go, o corpo foi transferido 
para o plenário da Câma-
ra Municipal onde rece-
beu várias homenagens.

De lá foi trazido para 
a Igreja Matriz onde foi 
celebrada uma missa de 
corpo presente. O corpo 
do vereador foi condu-
zido por uma multidão 
até o cemitério Senhor 

Texto e Fotos: Jayme Modesto 

Osuplente de ve-
reador, Uéliton 
Costa do (PSDB), 

tomou posse na Câ-
mara de Vereadores de 
Brejolândia, no lugar 
do vereador José Irio 
do (PMDB), que morreu 
em decorrência de um 
câncer. Uelinton ago-
ra vai integrar o grupo 
de nove vereadores que 
compõem o Legislativo 
Municipal. 

Em seu pronuncia-
mento fez um agrade-
cimentos à família, aos 
apoiadores e lamentou a 
morte do vereador José 
Irio, quem o chamou de 
amigo.  “Eu não queria 
e não estava preparado 

do Bom Fim onde foi se-
pultado sob numerosa 
presença de familiares e 
amigos, em uma clara de-
monstração de como Irio 
era querido e respeitado 
em Brejolândia.

A viúva Cleonice de 
Souza recebeu uma home-
nagem do poder legisla-
tivo, uma placa com refe-
rencia aos três mandatos 
do vereador. O prefeito Gil-
mar Ribeiro e o presiden-
te da Câmara Lindomar 
Pereira manifestaram um 
enorme pesar pelo faleci-
mento do vereador.

Estiveram presen-
tes o Deputado Federal 
José Rocha, o Deputado 
Federal Oziel Oliveira, A 
Deputada Estadual Kelly 
Magalhães, ex-deputada 
Jusmari Oliveira, ex-de-
putada Antonia Pedrosa 
e várias lideranças políti-
cas de toda a região.

TRAJETÓRIA - José Irio 
deixou um legado na 
história de Brejolândia. 
Uma de suas marcas era 

o bom humor e transmitia 
alegria por onde passava 
e lutou incansavelmente 
por uma cidade mais jus-
ta. Como legislador, reali-
zou com maestria relevan-
tes trabalhos em prol de 
uma sociedade que soube 
reconhecer seus esforços 
no dia do seu adeus final.

Em seu terceiro manda-
to, ele ocupou uma cadei-
ra no legislativo municipal 
de 2000 a 2004, de 2005 a 
2008 e de 2013 a 2016. Foi 
também segundo secre-
tario da mesa diretora de 
2000 a 2002 e vice-presi-
dente de 2005 a 2006. Foi 
um representante atuante 
na Câmara Municipal, o 
espírito público marcava a 
sua personalidade. 

Por fim, definir as qua-
lidades do vereador e bre-
jolandense José Irio não é 
tão fácil dentre tantas. Fica 
aqui o ADEUS e os pesares 
a toda sua família, com a 
certeza de que toda a ale-
gria e o trabalho deixados 
por ele terás uma continui-
dade junto ao Criador.

para uma decisão tão re-
pentina. Não vou substi-
tuir o grande vereador 
Irio, até porque era um 
político experiente, uma 
pessoa única, é inigua-
lável. Vou cumprir, sim, 
com meu dever para o 
qual fui convocado e as-
sumir meu compromis-
so para quem me colo-
quei a disposição. Deixo 
meus sentimentos à fa-
mília e me coloco sem-
pre a sua disposição se 
assim desejarem”, disse 
Uéliton.

A cerimônia de posse 
foi realizada em sessão 
ordinária no plenário 
da Câmara Municipal 
de Brejolândia, onde a 
Mesa Diretora do Legis-

lativo deu posse ao su-
plente. Diante dos cole-
gas ele fez o juramento 
de defender os interes-
ses do município, por 
meio de seu mandato e 
foi oficialmente condu-
zido ao cargo.

Uéliton afirma que 
vai aproveitar a oportu-
nidade para atuar junto 
à administração munici-
pal para privilegiar aos 
interesses da comunida-
de. “Tenho como meta, 
fortalecer a adminis-
tração municipal com 
ações que venham efeti-
vamente contribuir com 
o desenvolvimento e o 
crescimento socioeco-
nômico de Brejolândia”, 
ressaltou.

Na mesma sessão, 
Uéliton já participou de 
discursão e votação pre-
vistos na ordem do dia. A 
morte do vereador cau-
sou comoção na cidade. 
Nascido em Brejolândia, 
José Irio estava no seu 
terceiro mandato como 
vereador e era reconhe-
cido pelos serviços pres-
tados a comunidade. O 
velório foi aberto ao pú-
blico no plenário da Câ-
mara Municipal. “Irio foi 
um vereador exemplar, 
não media esforços para 
defender os interesses 
da comunidade princi-
palmente das pessoas 
mais carentes”, disse o 
presidente da Câmara, 
Lindomar Pereira.

Vereador José Írio (In memoriam)
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Tito faz balanço do biênio e deixa dúvida sobre reeleição para Mesa Diretora
Gabriela Flores

Exercendo o quarto man-
dato, sendo o mais jo-
vem vereador eleito em 

Barreiras e atual presidente 
da Câmara, sendo também o 
mais jovem a assumiu o cargo, 
Carlos Tito Marques Cordeiro, 
mais conhecido como Tito, pre-
side os últimos meses a frente 
da Mesa Diretora do Legislati-
vo barreirense.

Atualmente, com 38 anos, 
Tito é casado, graduado em 
Direito e Mestre em Direito Pú-
blico. Sua atuação como líder 
do legislativo tem provocado 
fortes mudanças na Câmara de 
Barreiras.

Dentre suas atuações, des-
taca-se a sanção da Lei que 
proíbe a Embasa de cobrar 
taxa de 80% de esgoto no mu-
nicípio; a ação perante a Justi-
ça para anular a renovação até 
2041 da concessão a Embasa 
dos serviços de água e esgoto; 
a ação popular que visa anular 
a cláusula que extingue a dívi-
da no valor de R$ 22 milhões 
da Embasa com o município; 
à Lei de regulamentação dos 
moto-taxistas; a Lei municipal 
que instituiu o Estatuto do Ido-
so; Lei que define a proteção 
do Patrimônio Histórico e Cul-
tural da cidade; a Lei que cria a 
rádio e TV Câmara de Barreiras.

Nesta entrevista, Tito fala 
sobre diversos assuntos rela-
cionados ao Legislativo Muni-
cipal, inclusive a relação com 
o Executivo, à polêmica Lei 
da Reeleição a Presidência da 
Casa, a implantação da Rede 
Legislativa de TV Digital em 
Barreiras e os resultados da 
eleição 2014.

CONFIRA A ENTREVISTA:

Jornal Gazeta do Oeste – 
Que avaliação o senhor faz 
desses 22 meses no comando 
do Poder Legislativo 
barreirense? 

Carlos Tito - Considero posi-
tiva pela forma democrática e 
participativa de gestão empre-
gada. Ressalto que depois de 
quatro mandatos como verea-
dor estou tendo pela primeira 
vez a oportunidade de compor 
a Mesa Diretora, e exercendo 
logo a presidência da Câmara, 
o que muito me honra. E as-
sim ter a condição de iniciar 
as profundas e necessárias 
transformações institucionais 
neste importante poder, com 
a prática de defesas que sem-
pre fiz para o fortalecimento 
do Legislativo, garantindo as 
prerrogativas dos vereadores, 
democratizando o acesso da 
população ao processo le-
gislativo e debatendo com a 
sociedade organizada os pro-
blemas recentes. De modo que 
estamos estruturando o Poder 
Legislativo para que não haja 
retrocessos.  

JGO - Quais os projetos, que o 
senhor apresentou, de maior 
relevância para o município?

CT - Dentre importantes pro-
postas, considero como as 
principais a criação por lei da 
TV Câmara de Barreiras, que 
projetará em sinal aberto da 
Câmara de Barreiras, do Se-
nado Federal, da Câmara dos 
Deputados e da Assembleia 
Legislativa da Bahia, além da 

Rádio Câmara de Barreiras, 
bem como a criação por outro 
projeto do Canal da Cidadania 
que a prefeitura de Barrei-
ras inaugurará e que levará o 
nome do nosso saudoso Bispo 
Dom Ricardo Weberberger. 
Criamos por lei o Diário Ofi-
cial Impresso e a Ouvidoria da 
Câmara, aproximando ainda 
mais a população dos traba-
lhos legislativos municipais. 
Tenho sempre defendido que 
no exercício do mandato le-
gislativo o mais importante 
para uma legislatura vitoriosa 
é a prática da fiscalização do 
cumprimento das boas leis já 
vigentes e não só a propositu-
ra de mais projetos de lei. Não 
obstante a isso, tenho mantido 
como minha principal defesa a 
necessidade da municipaliza-
ção dos serviços púbicos mu-
nicipais de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, 
pois considero ser este o mais 
importante e estratégico patri-
mônio do nosso município. 
 
JGO – Nesse período, em 
alguns momentos o Legislativo 
e o Executivo foram bastante 
conflitantes. Como o senhor 
avalia essa relação?

CT - É importante destacar que 
são poderes públicos distintos, 
autônomos e independentes, 
sendo que um cuida da elabo-
ração de leis e fiscaliza o seu 
cumprimento e o outro busca 
executar plenamente essas 
mesmas leis. No momento em 
que cada qual cumprir com as 
suas obrigações na busca do 
atendimento ao bem comum, 
não há que se falar em confli-
to e assim existe o estabeleci-
mento da chamada harmonia 
entre os poderes. Por outro 
lado, quando há resistência de 
uma das partes no cumprimen-
to das suas competências e 
obrigações, daí sim, essa re-
sistência é combatida a altura 
dentro das limitações legais, 
mas temos sempre priorizan-
do o diálogo e o interesse da 
população de modo equili-
brado e transparente. Dentre 
os principais enfrentamentos 
registrados, os que mais se 
evidenciaram foram quando 
das votações do projeto de lei 
que extinguiu a cobrança da 
tarifa de esgoto e das emen-
das ao orçamento anual para 
2014. Hoje, passados vários 
meses, o poder judiciário tem 
reconhecido a legitimidade 
das defesas feitas pelos ve-
readores, reconhecendo a 
cada ação judicial julgada a 
ilegalidade da referida co-
brança. Em todo esse período 
defendi com convicção essas 
matérias, sempre visando o 
bem comum, e entendo que 
o debate franco entre as ins-
tituições deve ser garantido, 
independente do momento 
ou das conveniências político
-partidárias de cada um.            
 
JGO – Historicamente a 
população não tem o hábito 
de frequentar as sessões 
da Câmara. A transmissão 
através de emissoras de 
rádio e em breve na TV, 
não afugenta ainda mais as 
pessoas das sessões?

CT - Entendo que não, e que 
na verdade estamos passando 
por uma profunda transforma-

ção também nesse sentido, vez 
que desde o início da nossa 
gestão que iniciamos os tra-
balhos legislativos com a clara 
determinação de alcançarmos 
o maior número de pessoas 
possível com a divulgação 
dos trabalhos da Câmara. A 
palavra de ordem é transpa-
rência. Para isso, de modo 
inédito transmitimos as ses-
sões por três emissoras de 
rádio. Além disso, a Câmara 
de Barreiras foi à primeira 
Câmara do interior da Bahia 
a requerer perante a Câmara 
dos Deputados Federais em 
Brasília a consignação para 
a inauguração de seu pró-
prio canal de televisão em 
qualidade digital e em sinal 
aberto. Resta apenas que o 
Ministério das Comunicações 
confirme a requisição da Pre-
sidência da Câmara dos De-
putados para que possamos 
iniciar. Assim alcançaremos 
mais uma importante e histó-
rica vitória, a de possibilitar, 
não que o plenário fique va-
zio, mas pelo contrário, pos-
sibilitar que toda a população 
barreirense, quer seja pelas 
emissoras de rádio, mas prin-
cipalmente pela TV, possa em 
breve, em número de milha-
res, acompanhar simultanea-
mente a atuação dos seus re-
presentantes nos três níveis 
de poder. E mais importante 
que isso, teremos uma pro-
gramação local durante 24 
horas por dia, onde a Câmara 
de Barreiras irá firmar convê-
nios com todas as faculdades 
públicas e particulares, asso-
ciações de bairro, sindicatos, 
associações de classe, igre-
jas e a própria prefeitura de 
Barreiras, ou seja, com toda 
a sociedade civil organizada 
que queira participar da pro-
gramação para debatermos 
o nosso município, o nosso 
Estado e o País. A partir daí, 
Barreiras terá uma população 
mais crítica, mais bem infor-
mada e politizada inevitavel-
mente, além de passar a se 
conhecer verdadeiramente 
no mais profundo sentido 
dessa palavra.
 
JGO – Com a aprovação da 
lei para a reeleição da mesa 
diretora, pode-se considerar 
o senhor como um potencial 
candidato? 

CT - Quero destacar que a 
instituição regimental da pos-

sibilidade de recondução do 
presidente para um mandato 
imediatamente subsequente 
partiu dos próprios vereado-
res e não da Mesa Diretora. Foi 
um desejo dos vereadores que 
defenderam a sua aprovação 
e sendo regimental poderá 
ser utilizada em qualquer le-
gislatura. É apenas uma fa-
culdade, uma previsão, não é 
automática, assim como é na 
grande maioria das Câmaras 
Municipais e Assembleias Le-
gislativas dos Estados. Não 
é diferente da possibilidade 
de reeleição do vereador, do 
prefeito, do deputado, do se-
nador, do governador e da pró-
pria presidente da República. 
Entendo que este instituto 
aumenta ainda mais a respon-
sabilidade do atual presidente, 
não só pelo reconhecimento 
do trabalho sério desenvolvido 
pelo conjunto dos vereadores, 
mas pela autonomia e voto 
de confiança que democrati-
camente foi manifestado. No 
meu caso particular, posso 
dizer que fui eleito para presi-
dir a Câmara por dois anos e 
se Deus me permitir assim o 
cumprirei, com seriedade, pro-
bidade e transparência, sem-
pre empenhado em manter a 
estabilidade institucional e o 
atendimento ao bem comum.            

JGO – A sua gestão tem 
sido bastante elogiada pela 
forma como vem conduzindo 
o legislativo municipal, isso 
lhe credencia para concorrer 
ao Executivo Municipal?

CT - É sempre muito gratifi-
cante ver o reconhecimento da 
população por sua constante 
dedicação à causa pública, na 
defesa dos temas que mais in-
teressam a toda uma comuni-
dade. Compreendo que tenho 
que absorver essas manifesta-
ções como um incentivo, mas 
muito mais como uma am-
pliação da responsabilidade, 
como homem público e gestor. 
Assim, vejo que o meu foco no 
momento é realizar uma boa 
gestão à frente do Poder Legis-
lativo, para no mínimo, honrar 
o voto de confiança que recebi 
dos meus eleitores e dos meus 
colegas vereadores. Por fim, o 
que posso dizer quanto ao fu-
turo é que precisamos todos 
nós, que fazemos a boa políti-
ca, continuarmos imbuídos na 
construção e consolidação de 
políticas públicas e de ideias 

que transformem para melhor 
o nosso município, a médio e 
longo prazo, é neste propó-
sito coletivo que quero estar 
credenciado, dando a minha 
contribuição, num projeto polí-
tico-administrativo sério, para 
o bem da população presente e 
futura de Barreiras. 

JGO - Os bancos descumprem 
o que determina a lei dos 15 
minutos de espera em fila. O 
que o Legislativo está fazendo 
para mudar essa situação?

CT - Essa lei é de minha auto-
ria. Trata-se da Lei Municipal 
1.003 de 2012, e ela não es-
tabelece nenhum dispositivo 
legal que seja impossível de 
cumprimento, pelo contrário, 
reflete a legislação que tem 
sido imposta e respeitada em 
milhares de outras cidades 
no Brasil. O que falta para o 
seu cumprimento em nossa 
cidade é atitude por parte da 
Prefeitura de Barreiras em ad-
vertir, notificar e multar todas 
essas agências bancárias que 
hoje descumprem solene-
mente os dispositivos dessa 
importante lei, apenas isso, já 
que os próprios bancos não se 
adequam. Se a Prefeitura por 
meio da Coordenação de Tri-
butos ou mesmo pelo Procon 
estivesse empenhada em pro-
teger o cidadão nesse sentido, 
já teria interditado algumas 
agências e com isso estabele-
cido o mínimo de acatamento 
da legislação municipal por 
essas instituições bancárias, 
porque, todas estão em falta 
com o cidadão. A Câmara já 
realizou Audiências Públicas 
com os bancos e Prefeitura, 
bem como já foi feita repre-
sentação perante o Ministério 
Público pedindo providências 
para garantir o cumprimento 
da referida lei. Por outro lado, 
esse tem sido um tema per-
manente nos debates entre os 
vereadores de cobrança para 
o seu cumprimento, e assim 
continuaremos a fazer até que 
as autoridades competentes 
para tal ajam em defesa da 
grande coletividade. 

JGO – Barreiras enfrenta 
um grave problema da falta 
de mobilidade urbana, além 
disso, os espaços públicos vêm 
sendo ocupados por lojistas 
de vários setores e revendas 
de automóveis, inclusive em 
frente da Câmara. Por que a 
Câmara não toma uma posição 
com relação a essa questão, já 
que existe uma lei que proíbe 
essa prática?

CT - É importante destacar que 
a principal responsabilidade 
da Câmara foi cumprida quan-
do editou o Código de Pos-
turas do Município e demais 
leis esparsas relativas à mo-
bilidade urbana, que proíbem 
taxativamente essas práticas 
inadequadas, bem como leis 
específicas sobre as calçadas 
e demais espaços públicos, 
além de estarmos fiscalizan-
do permanentemente o seu 
cumprimento. O que falta ser 
potencializado é buscar cons-
cientizar a população quanto 
aos seus direitos e deveres, es-
pecialmente os comerciantes 
estabelecidos e ambulantes, 
além de uma ação coercitiva 
permanente da Prefeitura de 
Barreiras para garantir o cum-

primento efetivo da legisla-
ção que coíbe essas práticas 
abusivas, o que infelizmente 
não tem acontecido a con-
tento. Com relação a praça 
em frente da Câmara Muni-
cipal também é competência 
exclusiva da Prefeitura em 
agir e não da Câmara, vez 
tratar-se de espaço público 
e de trânsito. De modo que 
fica evidente a necessidade 
de um melhor ordenamento 
do trânsito urbano inclusive 
com a implantação das cha-
madas zonas azuis (estacio-
namentos rotativos), além 
da realização permanente de 
campanhas de conscientiza-
ção dos comerciantes quanto 
a proibição total do uso das 
calçadas para exposição de 
produtos, isso precisa acon-
tecer e se tornar uma política 
pública respeitada por todos, 
continuamente. 

JGO – Que avaliação o 
senhor faz do resultado do 1º 
turno das eleições na Bahia 
e do 2º turno da eleição 
presidencial?

CT - Com relação ao primei-
ro turno foi um resultado 
surpreendente para muitos, 
principalmente com relação 
à definição já no primeiro 
turno para o cargo de go-
vernador com a vitória do 
Deputado Federal Rui Costa 
(PT), uma vez que todos os 
institutos de pesquisa apon-
tavam como certa a ocorrên-
cia de segundo turno, o que 
não ocorreu. Diante disso, 
vejo com expectativa positi-
va a possibilidade da implan-
tação em Barreiras de uma 
estrutura administrativa 
estadual concentrada com 
a representatividade gover-
namental em todas as áreas 
de governo e, que com isso 
se efetivando, vem tratar-se 
de proposta de campanha 
e de governo, que se acabe 
de uma vez por todas com o 
distanciamento político-ad-
ministrativo ao qual está 
relegada historicamente e 
até a presente data a nos-
sa região oeste da Bahia. Já 
sobre a reeleição da presi-
dente Dilma, digo que o ex-
pressivo resultado eleitoral 
que a presidente obteve em 
Barreiras e na Bahia repre-
senta uma imediata amplia-
ção da responsabilidade do 
Governo Federal para com 
o município e o Estado, no 
sentido de manter e ampliar 
as boas ações e corrigir os 
rumos para a segurança 
pública, educação e saúde. 
Haja vista que a cada dia há 
uma concentração maior da 
arrecadação tributária na-
cional nos cofres da União e 
uma ampliação das respon-
sabilidades para os Estados 
e Municípios, por isso da 
necessidade de uma oferta 
de mais apoio financeiro e 
institucional da União com 
a viabilização dessas ações. 
Acredito que haverá um 
maior equilíbrio de forças a 
partir de agora em função do 
resultado muito apertado, e 
isso é muito positivo para o 
fortalecimento do processo 
democrático nacional. Por 
fim, agradeço ao Jornal Ga-
zeta do Oeste por esta gran-
de oportunidade. 

Informe Publicitário
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princípios de natureza contá-
bil, financeira, orçamentária e 
patrimonial; Considerando a 
competência constitucional, 
no particular, dos Tribunais 
de Contas, e, em especial, do 
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios do Estado da Bahia, nos 
termos das alíneas “b” “c” e “d”, 
do inciso III, do art. 76, da Lei 
Complementar n° 06/91;

RESOLVE: I) Imputar ao 
Sr. Robson Ernesto Silva de 
Almeida, Prefeito Municipal de 
CATOLÂNDIA, na condição de 

ordenadora das despesas do exercício financeiro de 2012, respei-
tado o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado do pare-
cer prévio emitido com relação ao referido processo, com funda-
mento na alínea “c”, do inciso III, do art. 76, da Lei Complementar 
Estadual n° 06/91, promova o ressarcimento aos cofres públicos 
municipais da importância de R$11.740,69 (onze mil, setecentos 
e quarenta reais e sessenta e nove centavos), a ser atualizada e 
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da saída dos 
numerários dos cofres públicos municipais; II) Aplicar ao gestor, 
com amparo no § 1°, do art. 5°, da Lei Federal n° 10.028/00, mul-
ta no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), 
equivalente a 30% de seus vencimentos anuais e aplicando-lhe, 
por fim, com respaldo nos incisos II e III, do art. 71, da Lei Comple-
mentar Estadual nº 06/91, multa no valor de R$7.000,00 (sete mil 
reais), sendo que os recolhimentos aos cofres públicos, tanto das 
multas quanto do ressarcimento, deverão se dar através de che-
que emitido pelo (a) próprio (a) devedor (a) e nominal à Prefeitura 
Municipal, e na forma do art. 72, do mencionado diploma legal.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍ-
PIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 03 de outubro de 2013.
Cons. Paulo Maracajá Pereira Presidente
Cons. Francisco de Souza Andrade Netto  Relator 

Texto e Fotos: Jayme Modesto

A Prefeitura Municipal de 
Catolândia realizou uma 
Audiência Pública para 

a prestação de contas referen-
te ao 2° quadrimestre de 2014.. 
O objetivo da audiência foi o 
de garantir a transparência da 
administração e promover a in-
teração com a população.

O evento cumpre uma 
exigência da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e tem como 
proposta principal apresentar 
à população as contas públi-
cas e mostrar onde e como 
os recursos financeiros estão 
sendo aplicados.

Conforme determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
art. 9º, § 4°, até o final dos 
meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará, em 
audiência pública, o cumpri-
mento das metas fiscais de 
cada quadrimestre. 

Outro objetivo é manter o 
equilíbrio das contas públicas, 
entre a receita e as despesas, 
que reflete diretamente na 
qualidade dos investimentos e 
realização dos serviços públi-
cos. Por esse motivo, o conhe-
cimento da sociedade sobre o 
assunto e o intercâmbio com 
a mesma, é importante para a 

As contas do ex-prefeito de Catolândia, Robson Ernesto da Sil-
va, referente ao exercício de 2012 foram reprovadas pela Câ-
mara de Vereadores por unanimidade. Os relatórios do TCM 

que indicaram todas as irregularidades cometidas pelo ex-gestor de 
Catolândia, veio a indignar tanto a população quanto os vereadores, 
fazendo assim que os mesmo reprovassem as contas apresentadas. 

As contas de Robson Almeida, ex-prefeito de Catolândia, Oes-
te da Bahia, relativas ao exercício de 2012 foram votadas e rejeita-
das pela câmara de Vereadores.

O ex-gestor teve suas contas reprovadas por sete dos nove ve-
readores que compõe o legislativo municipal, entre eles Jurandir, 
Sulamita, Jusimar, Alonso, Toti, Maria do Adailton e Dione, apenas 
dois vereadores não votaram, Giovanni e Ricardo, o que tornou a 
reprovação unânime. Robson Almeida, agora terá que devolver 
aos cofres públicos do município mais de 107 mil reais, além de 
ficar inelegível por oito anos, de acordo com e legislação eleitoral. 

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 09858-13
Exercício Financeiro de 2012
Prefeitura Municipal de CATOLÂNDIA
Gestor: Robson Ernesto Silva de Almeida
Relator Cons. Francisco de Souza Andrade Netto

DELIBERAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO O TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições constitucionais, legais e regimentais, e com arrimo no 
inciso VIII, do art. 71, da Constituição Federal, no inciso XIII, do art. 
91, da Constituição do Estado da Bahia, nos arts. 68 e 71 e incisos, 
da Lei Complementar n° 06/91, e no § 3º, do art. 13, da Resolução 
TCM nº 627/02, e:

Considerando a ocorrência de débito, resultante de irregulari-
dades praticadas, no exercício financeiro de 2012, pelo Sr. Robson 
Ernesto Silva de Almeida, Prefeito Municipal de CATOLÂNDIA, to-
das devidamente constatadas e registradas no processo de pres-
tação de contas TCM n.º 09.858-13, sem que, contudo, tivessem 
sido satisfatoriamente justificadas;

Considerando que as ditas irregularidades atentam, grave-
mente, contra a norma legal, e contrariam os mais elementares 

Prefeitura de Catolândia promove
Audiência Pública para prestação de contas 

Administração Municipal.
O desempenho nas contas 

refere-se às receitas correntes, 
tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, agropecuária, 
de serviços, transferências 
correntes, outras receitas cor-
rentes, de capital e receitas 
intra-orçamentárias.

O ato público de presta-
ção de contas em Catolândia 
foi realizado no Plenário Joa-
quim das Chagas Porto e con-
tou com a presença apenas 
de três vereadores: Sulamita 
(presidente), Domingos Mar-
celino e Dione Porto Pimentel. 
Contou ainda com a presença 
do chefe do executivo, prefeito 
Gilvan Pimentel, do secretario 

de educação, José de Souza 
Carvalho, secretário de saúde, 
José Francisco da Cruz, Valmir 
Souza secretario de obras, 
Lupércio de Lima controlador 
interno e Luís Carlos Pinto, di-
retor da APLB.

A determinação é estabe-
lecida na Lei Complementar 
101/2000. De acordo com o 
controlador interno Lupércio 
de Lima, a audiência é a opor-
tunidade da população saber 
quanto foi arrecadado e em 
que setores foram investidos 
os recursos no período.

Durante a Audiência foi 
explanado o balancete do 2° 
quadrimestre de 2014 da Pre-
feitura Municipal de Catolân-

dia pelo contador Frederico 
Dilermando, representante da 
assessoria contábil Congep. Fo-
ram demonstraram através das 
explicações e números detalha-
dos, que todas as despesas es-
tão dentro do limite prudencial 
exigido, bem como está sendo 
cumpridas as metas e aplicação 
dos recursos para o desenvolvi-
mento municipal.

Após a audiência, um jan-
tar foi oferecido na fazenda da 
Dona Francisca do Dário para 
a equipe do Jornal Gazeta do 
Oeste, onde foi servida uma 
galinha caipira com o melhor 
pirão de galinha do Oeste, 
além da simpatia e receptivi-
dade de Dona Francisca.

Câmara de Vereadores de Catolândia reprova cantas
do ex-prefeito Robson Ernesto da Silva 

Catolândia supera o índice do IDEB 

Gostaria de tornar público o resultado do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb) de 2013, que mostra que Catolândia ultra-
passou as metas previstas para os anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino 
fundamental. Nosso município sai da 283º (ducentésima octogésima 
terceira) posição no Ranking 2011, para a 70º (septuagésima) posição 
nesse mesmo Ranking em 2013, avançando assim 213 posições dentre 
os municípios da Bahia. No nosso Território de Identidade (Bacia do Rio 
Grande), ficamos em Primeiro Lugar em crescimento per capita do IDE-
B(crescendo 0,6 pontos) e em 4º do total dos Municípios do Território.

 Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, enquanto, o IDEB nacio-
nal cresceu de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013, o nosso município cres-
ceu 0,2 pontos, saindo de 2,8 em 2011 para 3,0 em 2013.

Por isso agradecemos a todos os Profissionais da Educação, que se 
empenharam no ano de 2013 e continuam se empenhando em 2014, 
bem como a todos os alunos e alunas, pais e mães e os membros da 
comunidade escolar que construíram para esse belo resultado para o 
nosso município, demonstrando que estamos caminhando em direção 
a uma educação melhor, com melhores condições de Trabalho para os 
Profissionais da Educação e do Magistério, por isso temos que resolver o 
problema do Plano de Cargos e Remuneração, que já foi elaborado e en-
caminhado à Prefeitura para que sejam tomadas as devidas providên-
cias no sentido de concretizar à sua aprovação, e por fim materializar o 
funcionamento do Fundo Municipal de Educação, para que os recursos 
da educação passem a seguir o que demanda o § 5º do Art. 69 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, construindo assim a 
educação que almejamos.  

                                                               FONTE: http://ideb.inep.gov.br/

Catolândia, 09 de Setembro de 2014.

José de Souza Carvalho
Secretário Municipal de Educação Cultura e Esportes

Decreto nº. 004/2013

Prefeito Gilvan Pimentel

Presidente da Câmara Sulamita Neves
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Angical sediou a 15ª Assembleia 
Geral da UMOB e a sexta do ano

ASCOM UMOB

Localizado a 43 km 
de Barreiras, sede 
da União dos Mu-

nicípios do Oeste da 
Bahia (UMOB), o muni-
cípio de Angical sediou 
a 15º reunião itinerante 
da entidade. Abordan-
do os temas Educação 
e Meio Ambiente, o pre-
sidente da UMOB e pre-
feito de Luís Eduardo 
Magalhães, Humberto 
Santa Cruz conduziu o 
encontro, que reuniu 13 
prefeitos da região e um 
público aproximado em 
300 pessoas. A abertura 
do evento contou com 
o hino Nacional regido 
pela Filarmônica Lira 
Angicalense.

“A intenção dessas 
reuniões itinerantes é 
justamente provocar lide-
ranças, para as questões 
que os municípios neces-
sitam. O tema Educação 
foi escolha do prefeito 
do município de Angi-
cal, Leopoldo de Oliveira, 
lembrando que em cada 
encontro, o prefeito an-
fitrião determina o tema 

Prefeitos se reúnem e pedem melhorias ao secretário de Educação do Estado

de acordo com a neces-
sidade local”, comentou, 
Humberto Santa Cruz ao 
iniciar a reunião.

Por sua vez, o prefei-
to anfitrião, Leopoldo de 
Oliveira, disse ter ficado 
muito feliz que o secre-
tário tenha atendido ao 
pedido da UMOB. “Angi-
cal precisa de mais aten-
ção por parte do governo 
Estadual, nosso municí-
pio precisa de reformas 
e ampliações de unida-
des de ensino na zona 
rural e sozinha a pre-
feitura não consegue. 
Conto com o apoio do 
estado e principalmente 
da UMOB para ajudar os 
pequenos e grandes mu-
nicípios que carecem de 
atenção na Educação”.

Pela manhã, secretá-
rios municipais de Edu-
cação de onze municí-
pios da região debateram 
a construção de Planos 
de Educação para cada 
um dos municípios. A 
secretária de Educação 
de Angical, Elys Regina, 
organizadora do encon-
tro relatou que cada mu-

nicípio está construindo 
o seu Plano destacando 
os desafios e avanços de 
cada localidade. Os 13 
prefeitos presentes leva-
ram duas demandas de 
seus municípios e entre-
garam para o secretário 
Osvaldo Barreto.

“O Estado se propõe 
a organizar uma equipe 
técnica para ter um con-

tato maior e mais direto 
com os municípios”, dis-
se Osvaldo, destacando 
ainda que, entre os in-
vestimentos realizados 
pela Secretaria da Edu-
cação na região Oeste, 
está o fortalecimento da 
Educação Profissional, 
que dispõe, entre ou-
tras unidades, do Centro 
Territorial de Educação 

Profissional da Bacia do 
Rio Grande, com mais de 
mil estudantes matricu-
lados nos cursos técni-
cos de nível médio em 
Análises Clínicas, Enfer-
magem, Informática e 
Agropecuária. 

Localizado no muni-
cípio de Barreiras, este 
Centro atende, tam-
bém, aos municípios de 
Angical, Baianópolis, 
Buritirama, Catolândia, 
Cotegipe, Cristópolis, 
Mansidão, Riachão das 
Neves, São Desidério e 
Wanderley.

Osvaldo Barreto ain-
da falou da importância 
do papel da UMOB para 
a concretização de po-
líticas públicas que te-
nham na Educação sua 
prioridade. “Este tipo de 
ação não é produtivista 
e sim um resgate da ci-
dadania, através do pro-
cesso Educacional, que 
contempla vários seg-
mentos, desde inclusão 
social até mesmo gera-
ção de emprego e ren-
da”, comentou.

Humberto Santa Cruz 
relatou que em seu mu-
nicípio, Luís Eduardo 
Magalhães, entram por 
ano, mais de 1.500 no-
vos alunos na rede públi-
ca de ensino. “Enfrenta-
mos dificuldades todos 
os anos para lidar com a 
demanda de estudantes 
egressos do ensino fun-
damental”, comentou, 
lembrando que desde 
2010 pleiteia a constru-
ção de uma unidade de 
ensino médio no muni-
cípio. Recentemente, 
durante a cerimônia de 

abertura dos trabalhos 
da Universidade Federal 
do Oeste (UFOB), reite-
rou o pedido junto ao se-
cretário e o governador.

O presidente Hum-
berto Santa cruz, fina-
lizou o encontro agra-
decendo a presença de 
todos em especial do se-
cretário de Educação da 
Bahia, Osvaldo Barreto 
e convidou os prefeitos 
para a próxima reunião 
na sede da entidade dia 
09 de outubro no muni-
cípio de Barreiras.

Estiveram presentes 
ainda o Prefeito Leopol-
do de Oliveira Neto de 
Angical, Prefeito Ander-
son Cleyton Santos Al-
meida de Baianópolis, 
Prefeito Gilvan Pimentel 
Ataíde de Catolândia, 
Prefeito José Marcelo 
Silveira Mariani de Co-
tegipe, Prefeito Antônio 
Pereira da Silva Filho 
de Cristópolis, Prefeito 
Jabes Lustosa Nogueira 
Júnior de Formosa do 
Rio Preto, Prefeito Ney 
Borges de Oliveira de 
Mansidão, Prefeito Már-
cio Mariano de Muquém 
do São Francisco, Prefei-
to Hamilton Santana de 
Lima de Riachão das Ne-
ves, Prefeito Ademilton 
Barbosa dos Santos de 
São Desidério, Prefeito 
José Conceição dos San-
tos de Wanderley, repre-
sentando o prefeito de 
Barreiras, Antonio Henri-
que, o vice-prefeito Car-
los A. Paê e representan-
do o prefeito de Barra, 
Artur Silva, o Assessor da 
Secretária de Educação, 
Gustavo Silveira.

Prefeito Leopolso Neto
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Em entrevista ao Jor-
nal Gazeta do Oes-
te, o presidente da 

Câmara de Angical Emer-
son Mariani do (PMDB), 
mais conhecido como 
Mezo, falou do trabalho 
realizado nesta legislatu-
ra, das prioridades da sua 
gestão e sobre as dificul-
dades de administrar o or-
çamento ínfimo da Casa. 
No comando do Legislati-
vo pela terceira vez, Emer-
son disse que, diferente 
de legislaturas passadas, 
não sobra recurso nenhum 
para investimentos. 

Gestão atuante mostra o novo perfil da Câmara de Angical

Ex-prefeito de Angical Gilson Bezerra é recordista de contas rejeitadas 

“Apesar das dificul-
dades temos que consi-
derar que contamos com 
mais apoio e uma maior 
participação do legisla-
tivo junto aos diversos 

segmentos da sociedade 
angicalense. Nesta ges-
tão, temos procuramos 
mostrar um novo perfil 
do legislativo municipal, 
principalmente com muita 

transparência em nossas 
ações”, declarou Emerson.

Neste período a Câ-
mara aprovou inúmeros 
projetos, que com certe-
za, contribuíram com a 

administração municipal, 
além de trazer relevantes 
benefícios à população 
de um modo geral.

“Angical tem proble-
mas crônicos no que diz 
respeito à saúde, educa-
ção e também no âmbito 
social. Reconhecemos o 
esforço da administra-
ção municipal em tentar 
soluciona-los, porém 
como o município não 
tem receita própria e 
vive basicamente de re-
passes oficiais, torna-se 
mais difícil. A Câmara 
tem feito sua parte, pas-
sa o ano inteiro votando 
e discutindo projetos 
tanto de origem dos ve-
readores quanto do Exe-
cutivo, além de outras 
proposituras de iniciati-

va dos parlamentares”, 
afirmou o presidente. 

Apesar dos poderes 
serem independentes, a 
relação entre eles deve 
ser harmônica para que 
não haja prejuízo no 
andamento das ações 
de melhoria da cidade. 
“Enquanto for presiden-
te da Câmara, teremos 
essa postura de trazer o 
que for de melhor para a 
Casa e para a sociedade 
angicalense. E enquan-
to vereador, sempre me 
relacionei bem com o 
prefeito Leopoldo Neto 
(Popo), não tenho difi-
culdade em compor ad-
ministrativamente com 
ele e nem politicamente, 
somos posseiros na bus-
ca de soluções para An-
gical”, disse Emerson.  

De acordo com o pre-
sidente, no plenário, 
os vereadores sempre 
se fizeram presentes, 
discutindo, votando e 
aprovando as matérias 
de interesse da socie-
dade. “Todos nós temos 
um objetivo comum, o 
desenvolvimento do mu-
nicípio e a melhoria na 
qualidade de vida das 
pessoas”, finaliza Mezo. 

Câmara de vereado-
res de Angical rejeitou 
pela terceira vez as 
contas do ex-prefeito 
Gilson Bezerra, sen-
do duas consecutivas, 
2011 e 2012. O ex-ges-
tor teve duas contas re-
provadas pelo Tribunal 
de Contas dos Municí-
pios e pela câmara de 
vereadores e uma com 
parecer do Tribunal 
para aprovação porem 
com ressalvas, mas a 
câmara derrubou o pa-
recer e rejeitou as con-
tas por irregularidades 
insanáveis segundo os 
parlamentares.

Por cinco votos a fa-
vor e três contrários a 
câmara de vereadores 
reprovou, as contas do 
ex-prefeito do muni-
cípio, Gilson Bezerra, 
o popular Gilsão, re-
ferentes ao exercício 
financeiro de 2012. 
Os edis aprovaram o 
parecer de autoria da 
Comissão de Finanças 
e Orçamento da Casa 
– presidida pelo verea-
dor Wilian Ferreira de 
Oliveira e relatada pelo 
vereador Carlos Rocha, 

derrubando o parecer 
do TCM Tribunal de 
Contas dos Municípios, 
que opinava pela apro-
vação, porém com res-
salvas. 

O relator do pare-
cer, Conselheiro José 
Alfredo Rocha Dias, 
consideradas as irre-
gularidades e ilegali-
dades apontadas no 
pronunciamento téc-
nico, encaminhou o 
gestor ao Ministério 
Público Estadual, além 
de aplicar multa no 
valor de R$ 10.000,00 
e ressarcimento aos 
cofres públicos muni-
cipais da quantia de R$ 
605.433,24, atinente à 
saída de numerário da 
conta bancária do FUN-
DEB sem suporte em 
documento de despesa, 
no mês de fevereiro.

Outro aspecto fun-
damental para a re-
provação das contas 
incidiu em “Restos a 
Pagar”, pois o saldo 
financeiro da Muni-
cipalidade, no final 
do exercício de 2012, 
alcançou o montante 
de R$ 1.259.440,38, 

incluindo-se os have-
res financeiros. De-
duzindo-se as Con-
signações/Retenções 
– (R$ 182.462,64), 
cancelamento de Em-
penhos Liquidados 
– (R$ 625.283,92), 
Restos a Pagar de exer-
cícios anteriores (R$ 
16.501,92) e Restos a 
Pagar do exercício (R$ 
883.461,20), foi ve-
rificado, portanto, o 
não cumprimento do 
disposto no artigo 42 
da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, em fun-
ção da indisponibili-
dade financeira de R$ 
448.269,30, fato que, 
por si, compromete o 
mérito das contas.

O gestor, dentre vá-
rias outras irregulari-
dades, não atendeu as 
normas da Resolução 
TCM nº 1.282/09, em 
repetidas falhas, ao 
longo dos meses do 
exercício, dificultando 
a atuação do sistema 
de controle externo in-
formatizado – “SIGA”; 
não cumprimento das 
disposições referentes 
a execução da despe-

sas; desrespeito aos 
princípios e normas 
de licitações públicas 
e não apresentação de 
Notas Fiscais emitidas 
por meio eletrônico.

O Executivo cumpriu 
a exigência do manda-
mento constitucional 
na manutenção e de-
senvolvimento do ensi-
no aplicando o montan-
te de R$ 10.336.539,91, 
correspondendo ao 
percentual de 26,69%, 
superior ao mínimo de 
25%, investiu recur-
sos na ordem de R$ 
2.308.540,92 nos servi-
ços de saúde, equivalen-
tes a 17,81%, portanto, 
acima dos 15% exigíveis 
e gastou o montante 
de R$ 12.311.916,15 
na despesa total com 
pessoal, representando 
52,09% da Receita Cor-
rente Líquida, abaixo do 
limite legal de 54%.

Angical apresentou 
uma receita arrecada-
da de R$ 23.706.975,69 
e uma despesa realiza-
da de 24.234.859,71, 
resultando em déficit 
orçamentário de R$ 
527.884,02.

Presidente da Câmara Emerson Mariane Vereador Antônio Carlos
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Ahonraria foi conferi-
da pela Mesa Dire-
tora do Legislativo 

Municipal aos vereadores 
durante a sessão ordinária 
no plenário Celso Barbo-
sa. O presidente da Casa 
o vereador Manoel Divino 
(Bega) fez a entrega dos 
títulos de Honra ao Mérito 
aos vereadores.

A atuação do Legis-
lativo de São Desidério 
tem sido reconhecida 
por diversos segmentos 
pelo bom trabalho rea-
lizado pelos vereadores 
da atual legislatura.  A 
Mesa Diretora da Câmara 
vem fazendo uma gestão 
democrática e participati-

ASCOM - CMSD

O Plenário Celso Bar-
bosa sediou a Au-
diência Pública para 

avaliação das metas fiscais 
da Prefeitura Municipal 
de São Desidério, referen-
tes ao 2º quadrimestre de 
2014. Na ocasião também 
foi apresentado o Projeto 
de Lei da Lei Orçamentária 
Anual de 2015.

Após a abertura da 
Sessão Extraordinária pela 
Mesa Diretora, o contador 
da prefeitura, Márcio Ma-
galhães, apresentou o ba-
lanço referente ao período 
de janeiro a agosto deste 
ano que mostra as receitas 
e despesas reais executa-
das pela Prefeitura. O rela-
tor da Comissão de Saúde 
e Educação da Câmara, 
vereador Camarão, para-
benizou o prefeito pelos 
investimentos realizados 
nas pastas de saúde e edu-
cação. “Vimos que a prefei-

Vereadores de São Desidério são
homenageados com Títulos de Honra ao Mérito

Câmara de São Desidério sedia Audiência Pública para balanço do Executivo

va com inúmeras matérias 
apresentadas e aprovadas, 
além de ações importan-
tes de sustentabilidade, 
que ilustram o trabalho da 
Câmara Municipal.

A Câmara de São Desi-
dério vai fechar o segun-
do semestre de 2014 com 
números expressivos de 
propositura, tanto no que 
está associado à quanti-
dade quanto à qualidade 
dos trabalhos apresenta-
dos pelos vereadores.

Ao comentar esse 
saldo positivo de pro-
posições, o presidente 
Manoel Divino destacou 
o empenho dos 11 ve-
readores e a dedicação 
dos servidores da Casa. 

“Desde que assumimos 
à Mesa Diretora temos 
procurado desenvolver 
uma gestão democrática 
e participativa, isto está 
ocorrendo na prática. 
Todos os vereadores e 
servidores do Legislativo 
saodesiderense têm con-
tribuído para que obti-
véssemos êxito em nossas 
iniciativas. O resultado 
dessa mobilização vem 
sendo altamente produti-
vo, tem sido assim desde 
que assumimos. Outro 
fator é que literalmente 
abrimos às postas da Casa 
do Povo para a comunida-
de”, afirmou Bega.

A premiação de Honra 
ao Mérito Legislativo foi 

celente trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelos 
edis, que possuem ilibada 
idoneidade moral e relevan-
tes serviços prestados em 
prol do desenvolvimento do 
município de São Desidério.

O vereador José dos 
Santos Oliveira (Cama-
rão), disse estar envaide-
cido e que foi agraciado 
face ao seu trabalho na 
Câmara de Vereadores 
de São Desiderio, razão 
pela qual divide a hon-
raria com todos aqueles 
que lhe deram um voto 
de confiança, pois foram 
eles quem tiveram par-
ticipação decisiva para 
que recebesse tão signi-
ficativa honraria.

Para o vereador Ger-
son de Carvalho Pereira, 
a premiação é um reco-
nhecimento pelo traba-
lho desenvolvido. “Essa 
premiação é um incen-

tivo para trabalharmos 
cada vez mais em prol da 
população”, declarou ele.

“Fomos eleitos pelo 
povo e nossa atuação 
esta voltada sempre, para 
o bem estar da sociedade 
de São Desiderio”, afir-
mou o vereador Devanir 
Rodrigues Figueira.

O vereador Antenor 
Barbosa Filho, disse que 
é uma alegria ser reco-
nhecido pelo trabalho 
que realizam, e que ao 
mesmo tempo aumenta 
a sua responsabilidade 
para dar continuidade a 
esses trabalhos.

“Esse trabalho só é pos-
sível pelo apoio dos demais 
vereadores, pois não há 
como um vereador trabalhar 
sozinho”, ressaltou a verea-
dora Maria das Graças Gob-
bi, agradecendo o reconhe-
cimento, e se diz ainda mais 
incentivada a trabalhar.

tura investiu muito mais na 
educação e saúde do que o 
mínimo exigido por lei. Isso 
para mim e para a popula-
ção de São Desidério é um 
motivo de alegria, visto que 
essas duas áreas são de ex-
trema importância para o 
desenvolvimento do muni-
cípio”, destacou Camarão.

Ao fim da apresentação 
das metas fiscais de 2014, 
o contador deu publici-
dade ao Projeto de Lei do 
Orçamento Anual de 2015 

que, de acordo com a le-
gislação vigente, deve ser 
autorizado pelo legislativo 
antes de sua implementa-
ção. A previsão da receita 
para 2015 de cerca de 142 
milhões de reais, repre-
sentando um aumento 
de mais de 20 milhões de 
reais em relação a 2014. 

A vereadora Graça aler-
tou para a necessidade de 
emenda na previsão de 
despesas de algumas pas-
tas. “Temos que estar aten-

tos para a necessidade de 
alteração de algumas des-
pesas, como é o caso da 
pasta de Agricultura que 
possui uma previsão de 
gastos abaixo de dois mi-
lhões de reais. Nós visua-
lizamos a necessidade de 
aumentar os investimen-
tos na agricultura, prin-
cipalmente nos projetos 
direcionados ao pequeno 
produtor rural. Diante dis-
so, esse montante previs-
to torna-se insuficiente”, 

alertou a vereadora.
O prefeito Demir Bar-

bosa concordou com a ar-
gumentação da vereadora 
Graça e lembrou da pos-
sibilidade de alteração do 
Projeto de Lei. “Em alguns 
casos será necessário alte-
rar o orçamento para que 
possamos suprir algumas 
demandas que surgirem 
durante a execução do pro-
jeto. Visualizamos a neces-
sidade de construir novas 
escolas e equipá-las com 

climatizadores devido ao 
excessivo calor, para isso 
podemos realizar emen-
das no orçamento se 
necessário. Vocês terão 
tempo de analisar este 
Projeto de Lei, e me colo-
co à disposição para auxi-
liar nas mudanças que se-
jam imprescindíveis para 
alcançarmos o nosso ob-
jetivo”, afirmou o prefeito.

Demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas 
fiscais quadrimestralmen-
te é uma exigência do § 4° 
do artigo 9° da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, assim 
redigido: “Até o final dos 
meses de maio, setembro 
e fevereiro, o Poder Execu-
tivo demonstrará e avaliará 
o cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimes-
tre, em audiência pública 
na comissão referida no § 
1º do art. 166 da Constitui-
ção ou equivalente nas Ca-
sas Legislativas estaduais 
e municipais”.

extensiva aos 11 parla-
mentares que compõe o 
legislativo municipal. Para 
o presidente, o prêmio é o 
reconhecimento da Mesa 
Diretora da Câmara ao ex-

Vereador Gerson de Carvalho Vereadora Maria das Graças
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Moab diz, que apesar das dificuldades, 
fechará o ano com balanço positivo
Texto e foto: Jayme Modesto

Ao completar 22 
meses a frente do 
Legislativo Muni-

cipal de Riachão das Ne-
ves, o presidente da Câ-
mara, o vereador Moab 
Nascimento Santana, 
fez um balanço positivo 
dos trabalhos desenvol-
vidos pela Casa Legisla-
tiva durante o transcor-
rer desse período.

Segundo Moab, foi 
um período de avanços, 
conquistas e de muito 
trabalho para todos os 
vereadores de Riachão, 
que juntos conseguiram 
realizar um bom traba-
lho, que permitirá fechar 
o biênio com um saldo 
bastante positivo.

Em entrevista, o pre-
sidente fez um balanço 
de sua gestão no coman-
do do Poder Legislativo, 
destacando que foi uma 
tarefa de muita respon-
sabilidade, mas sempre 
buscou trabalhar com 
a maior lisura, transpa-
rência e integridade nas 
ações desempenhadas.

“Tivemos nesse perío-
do um relacionamento 
fraterno e aberto com to-
dos os vereadores e com 
todas as bancadas na 

discussão e aprovação de 
várias matérias que sem-
pre visaram o bem estar 
da população de Riachão 
das Neves”, declarou ele.

Moab analisou sua 
gestão e crê que superou 
todas as expectativas. Ele 
espera que o novo presi-
dente dê continuidade 
aos trabalhos por ele de-
senvolvidos. “Esperamos 
que no ano que vem, com 
a nova Mesa Diretora 
eleita, possamos buscar 
a continuidade desse tra-
balho que desempenhei 
nesta gestão sempre bus-
cando a aprovação dos 
bons projetos e dirigindo 
a Casa da melhor forma 
possível”, afirmou.

Durante a gestão, a 
Câmara de Vereadores 
aprovou diversos Projetos 
de Lei de extrema impor-
tância para o município, 
mostrando, mais uma 
vez, a eficiência do Poder 
Legislativo e o respei-
to dos vereadores pelas 
causas públicas.

“Gostaria de encerrar 
este meu mandato de 
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Riachão, 
destacando que em to-
dos os meus atos sempre 
pensei e analisei primei-
ro no que seria impor-

tante, não para mim ou 
para os vereadores, mas, 
sim, para a população 
da nossa querida terra. 
Quero destacar a nossa 
população que deixo no 
final deste ano o cargo 
de presidente, mas que 
a partir do ano que vem 
continuarei na vereança 
e continuarei sempre de-
fendendo a nossa popu-
lação buscando a apro-
vação dos bons projetos 
como fizemos neste pe-
ríodo”, finalizou Moab.

Dentre as melhorias 
feitas pela Mesa Diretora 
nesses mais de 20 meses 
destaca-se; a reforma da 
Casa (modificou toda a 
estrutura), criação da ga-
leria dos ex-presidentes, 
sala para arquivos, copa, 
novas portas, equipa-
mento de som completo 
com computador, mesa 
de recepção, novos mi-
crofones e caixas de som, 
roteador para internet, 
construção de banheiro 

para deficiente, refor-
ma de todas as mesa e 
cadeiras do plenário, 
troca do piso da frente 
da Casa, troca de ilumi-
nação, novas bandeiras, 
tapetes e persianas. 

A Sede do Poder Le-
gislativo está mais bonita, 
aconchegante e com uma 
infraestrutura, melhor 
tanto para o trabalho dos 
parlamentares, como para 
o atendimento ao público. 

O presidente da Câ-
mara, Moab Nascimento, 
enaltece e agradece a cola-
boração de seus pares, pois 
segundo ele, foi fundamen-
tal para a concretização do 
seu projeto de gestão.

Mesa diretora presidida pelo Vereador Moab Nascimento
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Baianópolis: um Legislativo atuante e participativo

Texto e fotos:  Jayme Modesto
Gabriela Flores

Com este depoimen-
to o presidente da 
Câmara de Baia-

nópolis, Gilvane Febrô-
nio, definiu os trabalhos 
do Legislativo Municipal 
no biênio 2013/2014. “É 
com muita honra e res-
ponsabilidade que esta-
mos chegando ao final de 
mais uma jornada à frente 
da Câmara Municipal de 
Baianópolis”, disse. 

O Poder Legislativo baia-
nopolense representa os 
anseios, à vontade e a espe-
rança de toda uma popula-
ção. De acordo com Gilvane, 
a Câmara é uma das bases 
da democracia, não só por 
fiscalizar e colaborar com 
as ações da Prefeitura, mas 
principalmente pelo com-
promisso de melhorar a vida 
de toda a sociedade.

“Juntamente com meus 
pares, procuramos cons-
truir um Legislativo ainda 
mais forte e atuante, capaz 
de assegurar uma socie-
dade livre, justa e solidá-
ria, contribuindo de forma 

Tematizar, dar visibilidade, articular e somar esforços sobre questões específicas de interesse da sociedade é 
a principal função dos parlamentares, que compõem o Poder Legislativo de Baianópolis. Eles promovem ações, 
estabelecem parcerias e procuram mobilizar a população em torno de causas relevantes de interesse comum.

Informe Publicitário

decisiva para o desenvol-
vimento do nosso municí-
pio”, declarou o presidente.

Faz parte de sua ges-
tão, ter o compromisso em 
tornar a Câmara Municipal 
ainda mais humana e soli-
dária, atuando firmemen-
te com o propósito de aju-
dar a eliminar a pobreza, a 

marginalização e comba-
ter as desigualdades. “Nós, 
como vereadores, temos o 
compromisso de promover 
o bem de todos sem pre-
conceitos de origem, raça, 
religião, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação. E é por isso 
que atingíssemos nossos 

objetivos”, afirmou Gilvane.
Para Gilvane é tra-

balhando com o povo e 
para o povo que o Poder 
Legislativo estará con-
tribuindo para que a ci-
dadania continue sendo 
exercida de maneira no-
bre, como é o objetivo de 
todos os vereadores. 

“A Câmara Municipal 
é a “casa” do cidadão de 
Baianópolis e continua-

TCM condena ex-prefeita de Baianópolis a 
devolver R$ 806 mil desviados do Fundeb 

O 
TCM-Tribunal de 
Contas dos Muni-
cípios condenou 
a ex-prefeita de 

Baianópolis Jandira Soares 
Silva Xavier, a devolver R$ 
806.107,20 recursos pú-
blicos desviados específi-
cos do Fundeb. A ação que 
comprovou o ato ilícito da 
ex-gestora foi julgada no dia 
19 de agosto, pelos conse-
lheiros do Tribunal de Con-
tas dos Municípios, os re-
cursos desviados tem como 
referencia o ano de 2011.

O Conselheiro Paolo 
Marconi, relator do proces-
so, diante da grave irregu-
laridade identificada em 
Termo de Ocorrência lavra-
do por técnicos do TCM, de-
terminou que a ex-prefeita 
devolva ao erário, com re-
cursos pessoais, a quantia 
de R$ 806.107,20, acresci-
do de multa de R$ 4 mil.  

Chamada a prestar seus 
esclarecimentos, Jandira 
Xavier não se manifestou e 
não apresentou os proces-
sos de pagamentos, bem 
como os extratos bancários 
das despesas realizadas 
com os recursos do Fundeb.

Ainda cabe recurso.

rá de portas abertas para 
ouvir as lideranças comu-
nitárias e a população. E 
com o objetivo de tornar o 
Legislativo cada vez mais 
democrático. É importante 
ressaltar que a participa-
ção popular nas ações le-
gislativas é de vital impor-
tância para fortalecimento 
da democracia e para o 
desenvolvimento do muni-
cípio”, declarou.

Gilvane ressaltou que 
faz um balanço positivo 
de sua gestão. Conseguiu 
reorganizar a Casa, adqui-
rir um veículo, reformar a 
sede do Poder Legislativo, 
adquirir móveis e moderni-
zou o plenário. Disse ain-
da, que tem procurando 
manter um ótimo relacio-
namento com o Executivo 
Municipal, o que tem faci-
litado às ações. 

LEIA NA INTEGRA 

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 08693-12
Exercício Financeiro de 2011
Prefeitura Municipal de BAIANÓPOLIS 
Gestor: Jandira Soares Silva Xavier
Relator Cons. Paolo Marconi 
DELIBERAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições constitucionais, legais e regimentais e com arrimo nos arts. 71, VIII da Cons-
tituição da República, 91, XIII da Constituição Estadual, 68 e 71, e seus incisos, da Lei 
Complementar nº 006/91, e 13, § 4º da Resolução nº 627/02, e considerando os fatos 
apontados nos relatórios de análise doexercício financeiro de 2010, de responsabilida-
de da Sra. Jandira Soares Silva Xavier, gestora da Prefeitura Municipal de Baianópolis, 
todos eles devidamente constatados e registrados no processo de prestação de contas 
nº 08693/12, sem que tivessem sido satisfatoriamente justificados; considerando que 
deles resultaram falhas e irregularidades que representam descumprimento das normas 
legais e regulamentares, sobretudo descumprimento do art. 23 da LRF, em decorrência 
da não execução de medidas para a redução do montante da despesa total com pessoal 
que excedeu ao limite máximo em dezembro de 2010 estabelecido no art. 20 da LRF, 
tendo em agosto de 2011 as despesas com pessoal totalizado R$ 11.373.842,11, corres-
pondendo a 55,22% da Receita Corrente Líquida; reincidência na omissão na cobrança 
de multas e ressarcimentos imputados a agentes políticos do Município; reincidência na 
omissão da cobrança da Dívida Ativa Tributária; despesas de R$ 94.623,86 realizadas in-
devidamente com recursos do FUNDEB, em desvio de finalidade; descumprimento de 
determinação deste Tribunal em face da não restituição de R$ 101.568,40 e R$ 4.465,18, 
às contas correntes do FUNDEF e FUNDEB, respectivamente, relativos a despesas glosa-
das em exercícios anteriores; deficiente Relatório do Sistema de Controle Interno; des-
cumprimento do §4º, do art. 9º, da LRF, em decorrência da realização após encerramento 
do prazo legal das audiências públicas para demonstrar e avaliar o cumprimento das me-
tas fiscais dos três quadrimestres do exercício de 2011; descumprimento da Resolução 
TCM 1.060/05 – itens 30, 36, e 39 do art. 9º, a exemplo dos processos de cancelamentos 
de dívidas ativas e passivas e outras ocorrências consignadas no Relatório Anual/Cienti-
ficação, a exemplo de ausência de licitação para aquisição de passagens rodoviárias de 
R$ 12.287,00; descumprimento de formalidades da Lei nº 8.666/93 no processamento 
de licitação; despesas com terceiros de R$ 60.046,35, sem identificar os beneficiários 
conforme processos de pagamento.

RESOLVE - Imputar a Sra. Jandira Soares Silva Xa-
vier, ex-Prefeita Municipal de Baianópolis com base 
no art. 73, da Lei Complementar nº 006/91, multa 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e com ful-
cro no art. 5º, inciso I, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028, 
de 19/10/2000 multa no valor de R$ 28.800,00 (vinte 
e oito mil e oitocentos reais), correspondentes a 30% 
dos seus vencimentos anuais, a serem recolhidas aos 
cofres públicos municipais, na forma do art. 72, 74 
e 75 da Lei Complementar nº 06/91. SALA DAS SES-
SÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 18 de Outubro de 2012.

Cons. Paulo Maracajá Pereira
Presidente 
Cons. Paolo Marconi 
Relator
Este documento foi assinado digitalmente conforme 
orienta a resolução TCM nº01300-11.

Presidente da Câmara Gilvane Febrônio Vereador Milton Arlindo
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Câmara de Vereadores de Cristópolis fechará 
o ano com ótima produção legislativa
Texto: Jayme Modesto

“
Um ano de muito 
trabalho e de mui-
tas conquistas”. 

Foi assim que definiu 
o presidente da Câma-
ra de Vereadores de 
Cristópolis, Oscarino 
Vieira. 2014 é o segun-
do ano do mandato do 
vereador Oscarino e, 
de acordo com ele, 
está se encerrando 
com grandes conquis-
tas e avanços na apro-
ximação do legislativo 
cristopolense com a 
população.

Foi um ano em que 
os vereadores tiveram 
números expressivos 
nos trabalhos legisla-
tivos, com uma ótima 
produção, que ficará 
marcada nos anais da 
Casa. “Foi, sem dú-
vidas, um ano muito 
proveitoso para a pre-
sidência desta Casa 
e também para todos 
nós vereadores. Tive-
mos batalhas impor-
tantes na discussão de 
tema de interesse co-
letivo”, declarou ele.

Os números da pro-
dução legislativa nes-
te ano de 2014 foram 
bastante significati-
vos. A Câmara teve um 
número expressivo de 
discussões de maté-
rias em todas sessões 
realizadas no plená-
rio. Foram projetos 
importantes, tanto 
do Executivo como do 
Legislativo, tiveram 

ainda indicações, re-
querimentos, moções 
que foram apresen-
tadas e votadas pelos 
vereadores, além de 
uma sessão solene 
para entrega de Título 
de Cidadão Cristopo-
lense ao Dr. Reginaldo 
Soares do Santos. Po-
de-se considerar que 
isso representa um 
avanço nos trabalhos 
da Câmara este ano. 

Vale ressaltar ainda, 
que todos os parla-
mentares tiveram uma 
participação efetiva nos 
trabalhos ao decorrer 
deste ano e pretendem 
fechar 2014 com um ba-
lanço bastante positivo.

Oscarino se mos-
tra bastante otimista 
com relação à produ-
tividade legislativa do 
segundo semestre, 
mesmo considerando 

que este foi um ano 
atípico, com eleições 
estadual e federal 
no mês de outubro. 
Os vereadores têm 
cumprido com plena 
consciência e respon-
sabilidade com seus 
deveres como legisla-
dores. “Como sempre 
ocorreu em período 
eleitoral, e desta vez 
não foi diferente, os 
vereadores se manti-
veram atentos e fieis 
aos seus compromis-
sos com a população 
ao comparecerem às 
sessões, exercendo 
seus mandatos com 
responsabilidade e de-
batendo os assuntos 
pertinentes à cidade e 
a população”, afirmou 
Oscarino.

Os vereadores ti-
veram a sabedoria de 
conciliar o trabalho 
parlamentar com a 
atuação na campa-
nha dos seus respec-
tivos candidatos à As-
sembleia Legislativa, 
Governo do Estado, 
Câmara Federal, Se-
nado e Presidência da 
República. “Além de 

mandatários, nós so-
mos também cidadãos 
e precisamos, neste 
caso, cumprir com nos-
sas obrigações eleito-
rais e políticas”, acres-
centou o presidente.

Sobre as sessões 
na Câmara, Oscarino 
não tem dúvidas de 
que houve o mesmo 
dinamismo, interesse 
e dedicação dos par-
lamentares em que-
rer produzir, trabalhar 
e atuar com afinco, 
como ocorreu no pri-
meiro semestre e nos 
anos anteriores. “O 
atuante vereador Ge-
túlio Custodio, inde-
pendente de situação 
ou oposição, têm con-
tribuído, com clareza e 
eficiência, para o cres-
cimento e desenvolvi-
mento de Cristópolis 
com projetos, requeri-
mentos, exposição de 
temas fundamentais 
e cobranças, quando 
necessária, ao Poder 
Público”, afirma.

“Reconheço que di-
rigir o legislativo mu-
nicipal é um desafio, 
mas meu compromis-

so inabalável é honrar 
minha atuação no Le-
gislativo com ética e 
os princípios que sem-
pre nortearam minha 
vida pública. Como 
presidente desta casa, 
compreendo a magni-
tude de servir ao públi-
co e de ser eleito para 
um mandato popular, 
correspondendo às 
expectativas dos cida-
dãos que em mim de-
positaram seu voto de 
confiança. É com esse 
espírito, com muita 
dedicação e mantendo 
minha linha dinâmica 
de atuação, mas tra-
balhando com base na 
inovação, que comandei 
esta presidência no biê-
nio 2013/2014. Os de-
safios foram enormes, 
mas não maiores do que 
nossa vontade de cons-
truir uma nova página 
na história da Câmara 
Municipal de Cristópo-
lis”, disse Oscarino.

Oscarino ressaltou 
ainda que “as portas 
da Câmara de Vereado-
res de Cristópolis esti-
veram sempre abertas 
à comunidade, nosso 
objetivo foi transfor-
má-la no grande palco 
de debates acerca das 
questões fundamen-
tais para o desenvol-
vimento do município, 
tendo em vista que 
precisamos utilizar 
melhor a ótima estru-
tura física que temos. 
Com muita transpa-
rência, implantando 
uma gestão eficiente, 
incentivando a partici-
pação popular e o con-
trole social, é que pau-
tamos nossa atuação”, 
finalizou Oscarino.
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Governo “Cotegipe Terra Amada” transforma 
o município em um canteiro de obras
Texto e foto: Jayme Modesto

Depois de quase 
dois anos tentando 
desatar o nó deixa-

do pela gestão anterior, 
a Prefeitura de Cotegipe 
está conseguindo promo-
ver uma verdadeira revo-
lução, graças à eficiência 
da equipe de governo. O 
prefeito Marcelo Mariane 
vem conseguindo avanços 
importantes na adminis-
tração municipal. Quem 
chega a Cotegipe percebe 
logo as transformações 
promovidas por uma ges-
tão atuante e eficiente.

De acordo com o chefe 
de gabinete José Carlos, 
a administração vem ge-
rando inúmeras ações de 
cunho social importantes. 
“Em todas as frentes de 
serviços o prefeito Marce-
lo Mariane se fez presen-
te realizando vistorias de 
praxe e conversando com 
a população”, afirmou. 

A Prefeitura de Cote-
gipe transformou o mu-
nicípio em um canteiro 
de obras em benefício da 
população de modo ge-
ral. Ruas estão recebendo 
pavimentação, melhorias 
na saúde, educações, in-
fraestrutura, social, den-
tre tantas outras ações 
que estão distribuídas em 
todo o município. A cida-
de passa por um momen-
to único em sua história, 
graças ao bom relacio-
namento que o prefeito 
mantém com os governos 
Federal e Estadual. A pre-
feitura firmou diversos 
convênios e obteve junto 
às outras esferas de po-
der a disponibilidade de 
recursos para investimen-
tos no município.

“Isso tem possibilita-
do uma governança com-
partilhada onde se possa 
obter resultados positivos 
para a cidade e a gestão 
pública. O que vem cha-
mando atenção é esse 
desejo do prefeito Marcelo 
Mariane e sua equipe de 
proporcionar uma gestão 
compartilhada e focada na 
eficiência e melhoria no 
planejamento e obtenção 
de resultados”, comentou 
a secretária de finanças e 
primeira dama do municí-
pio Rosely Pereira (Rose).

O prefeito Marcelo 
Mariane falou das mu-
danças sociais, econô-
micas e políticas que o 
município vem passando 
nestes 22 meses de sua 
gestão e destacou as co-
branças da população. De 
acordo com ele, é neces-

sário promover uma ges-
tão pública eficiente que 
apresente resultados e 
para isso é preciso buscar 
junto a UMOB os meca-
nismos de fortalecimento 
das instituições. 

“Sem boas instituições 
não há o fortalecimento da 
gestão pública, o que espe-
ramos é dar um salto qua-
litativo no fortalecimento 
das nossas instituições, 
discutindo as questões mi-
cro para que se chegue a 
um nível macro. Vamos fa-
zer parcerias com os gover-
nos, e com a comunidade 
na busca de soluções para 
nosso município”, finaliza 
o prefeito. 

AÇÕES DO
GOVERNO EM
22 MESES

Edificação do Cristo Re-
dentor, aquisição de ma-
quinários em parceria 
como Governo Federal; 
01 moto niveladora, 01 re-
troescavadeira Caterpilar, 
01 retro New Hollandy, 01 
pá mecânica articulada 
Hunday, uma caçamba 
traçada wolks, 01 pipa 
traçado, 04 ônibus esco-
lares, 01 Uno, 01 veículo 
Strada. Um carro a dispo-
sição da saúde nas locali-
dades: Taguá, Jupaguá e 
Macambira, aquisição de 
computadores, aquisição 
de acervo para biblioteca 

municipal por intermédio 
do Rotary Club, energia 
para o Rio Preto no pro-
grama Luz Para Todos, 
Água Para Todos na re-
forma do Frade, energia 
na Vargem De Baixo, Ovo 
Dema e Nova Área, exten-
são de rede em Jupaguá, 
colocação caixa d’água 
na Baixa Preta, sistema 
de água no João Pinto e 
Pau Ferro, encascalha-
mento em Mandins, en-
cascalhamento da cidade 
até Adoçica, construção 
do CREAS, continuação 
e término da reforma e 
ampliação do Sergio Car-
neiro, iluminação Barão 
do Rio Branco, dragagem 
do Riacho da Tabua, en-
cascalhamento da sede 
ao povoado do Maracujá, 
construção de 40 casas 
populares na sede, pa-
vimentação setor Vista 
Verde, 06 salas de aula na 
localidade do Rio Grande 
ll, rebaixamento da rede 
de água da Rua Otacílio 
Prado, pavimentação da 
Rua Otacílio Prado, ex-
tensão de rede de água 
do Barro Vermelho, re-
cuperação da estrada 
de Jupaguá, reforma da 
Escola Militão Ramos na 
Macambira, reforma da 
biblioteca, reforma da 
Creche Dulcinda Feitosa, 
reforma da Creche Mãe 
Jovita, reforma e amplia-
ção do PET em Jupaguá, 
muro da Escola Otacílio 
Prado na sede, muro da 
quadra Colégio Cenecista 
na sede, recuperação da 
estrada do Floriano, Jure-
ma, Mozondó, Jagurtí, do 
Pau Ferro, de Missão do 
Aricobé e do Barreiro do 
Cipó, inicio da construção 
do Estádio Municipal, re-
forma da Sede do Poder 
Executivo, reforma e am-
pliação do antigo SESP 
na sede, reforma e am-
pliação do PSF João Mau-
rício na sede, PSF Jupa-

guá e PSF Taguá, reforma 
da Casa de Saúde Santa 
Cruz na sede, reforma do 
PSF José Barbosa de Oli-
veira na sede, pavimenta-
ção da Vila Santana, pavi-
mentação da estrada de 
Taguá a Pedra de Cal, in-
cluindo parte da BR 020, 
recuperação da estrada 
de Jupaguá a Taguá, re-
cuperação da estrada de 
acesso a Reforma Estrei-
to, Reforma Botafogo, Re-
forma Boa Estrela, Bom 
Jesus, Bandeira e Gramiá, 
reparos na estrada de Ju-
paguá a Barroca, reparos 
em variados pontos no 
calçamento da sede mu-
nicípio, reforma das Se-
cretarias de Assistência 
Social, de Educação e da 
Saúde, reforma da Far-
mácia Básica, do PET na 
sede, do PACS na sede, 
aquisição de 01 veículo 
para o SAMU, construção 
da garagem para o SAMU, 
construção de uma cre-
che com capacidade para 
240 alunos na sede.

OBRAS
CONVENIADAS

Pavimentação da Rua 
Principal de Jupaguá, 
construção do balneário 
de Jupaguá, construção 
da quadra poliesportiva 
com vestiário em Jupa-
guá, construção de uma 
escola com 04 salas de 
aula na Reforma Beira 
Rio, construção de uma 
escola com 02 salas de 
aula na Reforma Benfica 
para os índios Atikum, 
pavimentação das ruas 
da Matriz e as travessas 
A, B e C no distrito de 
Taguá, pavimentação as-
fáltica das Ruas Otavio 
Maciel, Joaquim Teixei-
ra, Deocleciano Mariani 
e Rua Barbosa, ambas 
no setor Vista Verde e 
implantação de uma fá-
brica de gelo.

Prefeito Marcelo Mariane

1ª Dama Roseliy Pereira

Chefe de gabinete José Carlos
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Presidente Gillian conduz uma gestão voltada para
projetos de modernização da Câmara e atenção às pessoas
Ascom

Ao completar 22 
meses à frente da 
presidência da Câ-

mara Municipal de Formo-
sa do Rio Preto, o vereador 
Gillian Rocha assina uma 
gestão voltada para a ino-
vação e a aproximação 
com a população. 

Em seu segundo 
mandato na vereança, 
Gillian imprime o seu 
perfil apaziguador, em-
preendedor e inovador 
nos projetos e ações 
desenvolvidas no Legis-
lativo formosense. Ele 
implantou setores im-
portantes e que confe-
rem ao trabalho da Casa 
maior transparência, 
como a Ouvidoria e a 
Controladoria. Além de 
acolher as reclamações, 
dúvidas e sugestões e 
dar-lhes os encaminha-
mentos cabíveis, a Ou-
vidoria atua no recebi-
mento de pessoas que 
estão com problemas 
diversos, as orienta e 
busca com elas o dire-
cionamento adequado 
para que a demanda 
seja solucionada.

“Muitas vezes o que 
falta ao cidadão é a in-
formação correta, de 
onde ir, a quem recorrer. 
Adotamos algumas ini-
ciativas que fazem exa-
tamente isso, informa e 
auxilia sobre o melhor 
caminho a seguir”, expli-
ca Gillian Rocha. Um dos 
carros-chefes da gestão 
dele é a Assistência Jurí-
dica Gratuita para a po-
pulação carente.

“São quase dois anos 
de muito trabalho, mo-
dernizando os proces-
sos e ao mesmo tempo 
pensando em alternati-
vas para contribuir com 
apoio especializado para 
quem necessita, mas não 
tem condições de pagar 
os honorários advocatí-
cios”, relata. Segundo o 
presidente, o trabalho 
dos advogados é muito 
significativo, pois ajuda 
a resolver muitas pen-
dências com um suporte 
inédito no município. 

Como Funciona

A Câmara Municipal 
disponibiliza o atendi-
mento jurídico gratuito 
para pessoas carentes, 
com a assistente jurídi-
ca Sarah Valéria Batista 
de Souza ou o advogado 
Marlos Carvalho Rocha 

e há também alguns ca-
sos que foram recebidos 
pela advogada Nicole 
Sayuri de Araújo Sakaki.

A Assistência jurídi-
ca funciona no Anexo 
da Câmara Municipal de 
Formosa do Rio Preto, lo-
calizado na Avenida Ulis-
ses de Castro nº 279, com 
agendamento prévio. 

Grande procura

Os cidadãos que re-
queiram o serviço e que 
se enquadrem nos pré
-requisitos estabeleci-
dos são ouvidos pelo 
advogado, que iden-
tifica e encaminha as 
providências cabíveis. 
Alguns atendimentos 
se transformam em 
processo judicial, mas 
a maioria deles termina 
em transações amigá-
veis, em que as partes 
– por meio da interme-
diação dos advogados 
– conseguem chegar a 
um acordo. Há também 
os atendimentos em que 
são repassados apenas 
orientações e esclareci-
mentos. Uma consulta 
em que são dirimidas 
dúvidas e sugeridas ini-
ciativas para as situa-
ções em que não sejam 
necessários procedi-
mentos complexos ou 
acionamento da Justiça. 

Especificamente os 
casos que requeiram al-
gum desdobramento na 
Justiça ou fixar acordo 
formal entre as partes 
envolvidas, já ultrapas-
sam os 120 registros 
desde maio de 2013 até 
o mês de outubro último. 
São mais de 40 processos 
protocolados. A maioria 
relacionada à ação de 
alimentos, com alguns 
acordos firmados nas au-
diências já realizadas e 
outros estabelecidos ex-
trajudicialmente. 

Há também pedidos 
de retificação de regis-
tro civil, investigação 
de paternidade, ação 
de divórcio, ação de 
guarda, Direito de vi-
zinhança e um pedido 
de restabelecimento do 
fornecimento de água 
potável – o qual obteve 
liminar favorável. 

Outras audiências 
já estão agendadas 
para os próximos dias 
e a previsão é de que 
a maioria das deman-
das se resolva em tem-
po hábil. “Temos uma 
equipe muito dedica-
da”, elogia Gillian, res-
saltando que não há 
gastos adicionais para 
a Câmara na Assistên-
cia Jurídica Gratuita, 
um projeto idealizado 
pela presidência após 
sugestão do Ministério 

Público e com a aprova-
ção e apoio de todos os 
vereadores.

Outros projetos

Já está em anda-
mento a construção 
de uma nova garagem 
para guardar a frota de 
veículos do Legislativo. 

A intenção é liberar o 
espaço atualmente uti-
lizado para guardar os 
carros para, futuramen-
te, ampliar a sede da 
Câmara, que não com-
porta todos os setores 
da Casa. 

No mês de abril do 
ano passado, foi reali-
zada uma grande festa 
de comemoração dos 
cinquenta anos de im-
plantação do Legisla-
tivo formosense. Com 
direito a homenagens a 
todos os vereadores que 
já passaram pela Casa. 
“Temos uma política de 
valorização das pes-
soas, cada um com sua 
importância e função 
para construir a história 
da Câmara de Formosa”, 
enfatiza o presidente 
Gillian Rocha. 

Outros destaques da 
gestão: implantação do 
setor de assessoria de 
comunicação; desen-
volvimento do site ins-

titucional, com o portal 
da transparência sem-
pre atualizado confor-
me a exigência legal; 
instalação de ponto 
eletrônico e câmeras 
de monitoramento 
para segurança do pa-
trimônio da Câmara; 
readequação salarial 
para alguns servidores 
que estavam com re-
muneração defasada, a 
exemplo dos motoristas 
do Legislativo que tive-
ram os salários equipa-
rados ao da categoria 
do Executivo. 

“Só tenho a agrade-
cer a todos e a cada um 
dos funcionários desta 
Casa e aos nobres co-
legas vereadores pelo 
excelente trabalho 
que estamos desenvol-
vendo juntos nestes 
dois primeiros anos de 
mandato”, faz questão 
de destacar Gillian, re-
forçando que conside-
ra que tem honrado a 
confiança que os pares 
depositaram nele, ao 
elegê-lo à presidência, 
e tem certeza de que – 
independente de qual 
seja a escolha para a 
próxima gestão (biênio 
2015/2016), cuja elei-
ção ocorrerá em dezem-
bro – a sementinha dos 
bons projetos, como os 
da Assistência Jurídica 
Gratuita e da Ouvidoria, 
gerarão bons frutos para 
a população formosense.
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Buritirama: Prefeito Arival Viana Entrega Escola Totalmente Reformada
Ascom

Dando continuidade 
às melhorias da 
Prefeitura de Buri-

tirama em prol da educa-
ção, o Prefeito Arival Via-
na entregou o Centro de 
Ensino Pedro Ludugério 
de Almeida, totalmente 
reformado e ampliado.

O Centro de Ensino da 
comunidade de Lagedo, 
zona rural do município, 
recebeu diversas melho-
rias. A unidade ganhou 
cara nova com a pintura 
e colocação de cerâmica 
em todas as dependên-
cias, construção de um 
novo espaço para reu-
niões e eventos diversos, 

Ascom

APrefeitura de Bu-
ritirama iniciou o 
trabalho de colo-

cação de placas contendo 
o nome da rua e CEP e a 
nova numeração oficial 
dos domicílios da cidade, 
através da Empresa Mun-
dial Placas de proprieda-
de de Renato Rubens Can-
dido Mota ganhadora do 
certame licitatório, sedia-
da na cidade de Irecê (BA).

O serviço contemplará 
toda a sede do município 
e está sendo executado 
com recursos próprios do 
tesouro municipal e aten-
de a uma reivindicação 
dos Correios, que é a co-
locação das placas com o 
nome das ruas e a nume-
ração correta em todos os 
domicílios de Buritirama 
para facilitar a localiza-
ção e entrega das corres-
pondências.

Ascom

Ocumprimento das 
metas e gestão do 
segundo quadri-

mestre de 2014 da Prefei-
tura de Buritirama foi apre-
sentado à comunidade em 
audiência pública.  A reu-
nião aconteceu na Câmara 
Municipal de Vereadores.

A apresentação contou 
com a presença dos verea-
dores Alan Machado, Ed-
son Ramos Da Costa e Is-
rael José Da Silva, além da 
secretária de saúde Nádia 
Caitano, dos membros da 
Equipe da Secretaria da 
Educação e representan-
tes da comunidade.

Ascom

APrefeitura de Buriti-
rama, através da Se-
cretaria Municipal 

da Educação, realizou uma 
grande festa em comemo-
ração ao Dia do Professor, 
no Reggae Night Club. 
Ao som de música ao vivo 
da Banda Kirus, da cidade 
de Barra, os professores 
se divertiram e dançaram, 
além de participarem de 
sorteios de diversos prê-
mios, como pen-drivers e 
tablets. A homenagem con-
tou com a exibição de um 
vídeo comemorativo prepa-
rado pela Coordenação Pe-
dagógica encabeçada pelo 
diretor Everton Borges. 
O secretário da educação, 
Geraldo da Cruz Junior 
parabenizou a todos o ges-
tores, coordenadores, pro-
fessores e em especial à 

nova sala de aula, três no-
vos sanitários modernos, 
área para cultivo de hor-
taliças, nova arborização, 
reforma e iluminação da 
quadra esportiva.

O diretor do Centro de 
Ensino, Ivahy Pereira de Ma-
tos apresentou a todos as di-
ferenças marcantes entre o 

“antes” e o “depois” da refor-
ma através de fotografias.

O Secretário da Edu-
cação, Geraldo da Cruz 
Junior, disse que “me-
lhorar a infraestrutura 
das unidades escolares é 
favorecer o aprendizado 
dos alunos. Os trabalhos 
realizados nas escolas 

são de fundamental im-
portância para a qualida-
de do ensino”.

Os alunos Daiane, Lei-
liane, Beatriz, Generson, 
Leomar, Caique e Ailane 
expressaram sua gratidão 
ao prefeito pela belíssima 
transformação da escola.

Embora o ensino mé-
dio seja de responsabili-
dade do Estado, a Comu-
nidade de Lagedo conta 
com uma turma de ensino 
médio, arcados totalmen-
te pela Prefeitura Mu-
nicipal de Buritirama. A 
coordenadora Ozeni Bor-
ges solicitou ao prefeito 
a garantia e continuidade 
deste processo educativo, 

que foi prontamente rati-
ficada Arival Viana.

De acordo com o pre-
feito, essas melhorias 
são um complemento 
fundamental para o ex-
traordinário trabalho que 
a equipe pedagógica rea-
liza com os alunos, daí, a 
importância que os inves-
timentos realizados pelo 
Poder Público acompa-
nhem a evolução do en-
sino e as necessidades da 
comunidade. 

Viana salientou que a 
educação plena só acon-
tece com base no tripé: 
aluno, escola e família. O 
interesse pela rotina es-
colar parte do principio 

de acompanhar as ativida-
des, estar presente em reu-
niões e eventos, interessar-
se por inovações e, acima 
de tudo, estar ao lado do 
estudante, fazendo com 
que o processo de aprendi-
zagem seja contínuo.

Presentes no evento: 
Geraldo da Cruz Junior 
(Secretário Municipal da 
Educação), Orlando Lima 
(Secretário de Infraes-
trutura), Ailton Nunes da 
Silva (popular AÚ, Cola-
borador da Prefeitura), 
Márcio Arioberto (Profes-
sor) e Sebastião (Agente 
de Saúde da Comunida-
de), pais, alunos e amigos 
do Centro de Ensino.

Prefeito Arival Viana autoriza
renumeração oficial dos domicílios

Prefeitura presta contas em audiência pública

Festa celebra o Dia do Professor

O número antigo de 
uma residência só será 
mantido se o mesmo 
coincidir com o novo nú-
mero atribuído. A partir 
desta reordenação, so-
mente a Prefeitura Mu-
nicipal poderá colocar, 
substituir ou deslocar as 
placas numéricas e de 
nomenclaturas.

O Governo Ação e 
Justiça destaca a impor-

equipe da coordenação pe-
dagógica da Secretaria da 
Educação pelo empenho 
dedicado à realização de 
todas as atividades, tanto 
pedagógicas como de lazer 
e disse estar muito feliz por 
poder proporcionar, junta-
mente com o Prefeito, um 
dia de festa aos seus par-
ceiros educadores. “Pode-
ria ser mais um momento 
pedagógico, mas hoje é o 
dia de vocês, hoje é dia de 
se divertirem, dançarem e 
festejarem”, disse o Secre-
tário. 
O Prefeito Arival Viana par-
ticipou da festa e desejou 
feliz dia do professor a to-
dos os presentes e falou 
que “todo trabalho deve 
estar ligado à vocação, 
fator fundamental para a 
excelência da profissão 
e para exercer o papel de 

tância da definição do 
número domiciliar, por 
reordenar a ocupação 
da cidade; para os que 
buscam um endereço, 
sejam os Correios, am-
bulâncias, entregadores 
e outros, tornando mais 
fácil encontrar a pessoa; 
e, para a população, é o 
sentimento e a confirma-
ção de inclusão na estru-
tura da cidade.

transformador da socieda-
de, como todo educador”.
O Prefeito também falou 
sobre o assunto do mo-
mento, eleições presi-
denciáveis e disse estar 
torcendo para que o novo 
presidente eleito faça che-
gar aos lugares mais recôn-
ditos do país, em especial 
aos municípios pequenos, 
a tão falada “educação em 
tempo integral”, que além 
de ampliar a jornada esco-
lar dos estudantes, incor-
poraria novas disciplinas 
ao currículo escolar.
Durante a comemoração 
todos os presentes sabo-
rearam um delicioso chur-
rasco, regados com cerve-
jas e refrigerantes.
Participaram também da 
festa toda a equipe da 
Secretaria da Educação, 
chefiada pelo secretário 
Geraldo Da Cruz Junior, 
professores da rede muni-
cipal, da sede e interior do 
Município, os Secretários 
Municipais, Irom Marques 
(Administração e Finan-
ças) e esposa e Nádia Cai-
tano (Saúde), Gleison Cruz 
(Diretor da Maternidade 
Nossa Senhora da Luz), 
Antonio Ferreira (Verea-
dor) e Oslindo Jacobina (Ex
-Prefeito de Buritirama).

A Audiência Pública 
foi exposta pelo Contro-
lador, Umbelino Queiroz 
e Luciana Couto Carvalho 
(Auxiliar de Controlado-
ria), e teve como base a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que deter-
mina a realização de au-
diências públicas para a 
prestação do demonstra-

tivo das atividades fiscais 
e financeiras do muni-
cípio. Dentre os dados 
apresentados estavam 
receitas orçamentárias, 
execução orçamentária, 
arrecadações, aplicação 
de recursos na saúde, 
educação, despesas com 
pessoal, receitas corren-
tes liquidas entre outras.
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