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Colônia Cearense celebra jubileu dos 50 anos em 
Barreiras

Neste último final de semana, foi celebrado o jubileu dos 50 anos dos cearenses em Barreiras e uma diversidade de 
atividades marcaram a data tão significativa para o município, principalmente para a colônia cearense que vive 
na Vila dos Funcionários.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA

EDITAL 
Prazo de 10 (dez) dias

PROCESSO: 1000042-83.2018.4.01.3315 
CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO
EXPROPRIANTE: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
EXPROPRIADO(S): MARIA NUBIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 001.430.745-63 e MIGUEL 
CARDOSO DE SOUZA - CPF: 331.254.905-10
IMÓVEL DESAPROPRIADO: 2,35 ha (dois hectares e trinta e cinco ares) do imóvel 
denominado “Lote 82, PA CSB”, situado no Município de Serra do Ramalho/BA. Acesso: 
saindo da Agrovila 04 no sentido Bom Jesus da Lapa, entrar à esquerda na primeira vicinal, 
seguir até o imóvel, distante 6,30 km do perímetro urbano, com área total de 25 ha (vinte e 
cinco hectares), com registro no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da comarca 
de Bom Jesus da Lapa/BA, Livro 2-G, fls. 236, Livro 2-EH, fls. 004 e 096; Matrícula 2.545, 
DATA: 22/11/1980, tendo como limites e confrontações: Norte: Diva de Oliveira Almeida e 
Maria Núbia Santos de Souza; Sul: Joelice Gomes de Souza e Maria Núbia Santos de Souza; 
Leste: Maria Núbia Santos de Souza e Joelice Gomes de Souza; Oeste: Diva de Oliveira 
Almeida e Maria Núbia Santos de Souza.
FINALIDADE: a) Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem 
direitos reais incidentes sobre o imóvel (art. 34, DL 3.365/1941); b) Para conhecimento da 
presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel; c) Para possibilitar, após o 
decêndio, ao expropriando o levantamento de 80% do valor depositado (art. 33, § 2º, DL 
3.365/1941), ainda que discorde do preço oferecido pela VALEC, desde que, apresentada 
prova de propriedade e quitação de tributos que recaiam sobre o bem expropriado.
SEDE DO JUÍZO: Poder Judiciário Federal. Vara Única da Subseção Judiciária de Bom 
Jesus da Lapa - Avenida Agenor Magalhães, s/n, Bairro Mirante da Lapa, CEP: 47.600-000. 
Expediente externo das 09 às 18 horas. Tel: (77) 3481-2026/3481-2868. Fax: (77) 3481-2631. 
E-mail: 01vara.bmp@trf1.jus.br.
Bom Jesus da Lapa/BA, [data da assinatura]. 

[ASSINADO DIGITALMENTE]
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Juiz Federal
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Página 1 de 1 

 

LEI N° 392-2022 
05 DE JULHO DE 2022 

 
 

Dispõe sobre a doação de área pública 
municipal à Secretaria de Segurança Pública 
do Estado da Bahia para fins de construção 
da sede da Polícia Militar e Polícia Civil da 
Bahia e dá outras providências. 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
e do quanto lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 
 
              Art. 1º. Fica o Município de Wanderley autorizado a doar um terreno com área correspondente à 
1883,00 m², (Hum mil e oitocentos e oitenta e três metros quadrados), que tem como limites da área 
desmembrada: perímetro no vértice VCWT-M-0001, de coordenadas (Longitude: -43°53'36,783", Latitude: -
12°07'38,892" e Altitude: 554,96 m);   Muro; deste, segue confrontando com EDIFICIO SANTANA, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  142°27' e 42,44 m até o vértice VCWT-M-0002, (Longitude: -43°53'35,928", 
Latitude: -12°07'39,987" e Altitude: 555,65 m);  Muro; deste, segue confrontando com ESCOLA MUNICIPAL, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  210°55' e 39,73 m até o vértice VCWT-M-0007, (Longitude: -
43°53'36,603", Latitude: -12°07'41,096" e Altitude: 556,11 m);  301°58' e 40,28 m até o vértice VCWT-M-0006, 
(Longitude: -43°53'37,733", Latitude: -12°07'40,402" e Altitude: 555,40 m);   Muro deste, segue confrontando 
com BA-839, com os seguintes azimutes e distâncias:  31°45' e 54,58 m até o vértice VCWT-M-0001, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 2º. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia deverá utilizar a área doada para a 
construção da sede da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado da Bahia no Município de Wanderley-BA. 

Parágrafo único - Em não sendo materializadas as exigências previstas no Caput deste artigo, a 
unidade imobiliária em apreço retornará para a titularidade e domínio do Patrimônio Público Municipal. 

Art. 3º. As despesas concernentes à formalização do objeto da presente norma ficará ao encargo do 
Município de Wanderley-BA. 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Wanderley-Bahia, em 05 de julho de 2022. 
 

___________________________ 
FERNANDA SILVA SÁ TELES 

Prefeita Municipal 
Wanderley – Bahia 
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__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000 
Telefone/fax.: 77 3480.2130 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE CORIBE  

–
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DECRETO Nº 033/2022, DE 1º DE JULHO DE 2022.  
 
 

Atualiza o valor da Unidade Fiscal 
Padrão – UFP e dá outras 
providências.  
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÔCOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições e de acordo com o que lhe confere o artigo 1º e parágrafo 2º da Lei Municipal nº 
405, de 16 de outubro de 2003, e bem como o artigo 216, parágrafo 2º da Lei nº 402, de 16 
de outubro de 2003,  

 
 

D E C R E T A:  
 

Art. 1º. Fica atualizado o valor da Unidade Fiscal Padrão – UFP que passa a ser de 
R$ 19,73 (dezenove reais e setenta e três centavos), com vigência a partir de 1º de julho 
de 2022, atualizado sobre o R$ R$ 19,61 (dezenove reais e sessenta e um centavos).  
 

Parágrafo único. O valor da UFP de que trata este artigo será utilizado para o 
efeito de cálculos de tributos, preço público, posturas, multas, pena pecuniária e receitas 
diversas.  
 

Art. 2.º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete do Prefeito, em 1º de julho de 2022.  
 
 
 

 
Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 
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R$ 19,73 (dezenove reais e setenta e três centavos), com vigência a partir de 1º de julho 
de 2022, atualizado sobre o R$ R$ 19,61 (dezenove reais e sessenta e um centavos).  
 

Parágrafo único. O valor da UFP de que trata este artigo será utilizado para o 
efeito de cálculos de tributos, preço público, posturas, multas, pena pecuniária e receitas 
diversas.  
 

Art. 2.º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete do Prefeito, em 1º de julho de 2022.  
 
 
 

 
Marcelo de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipal 
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Angical comemora 132 anos de Emancipação Política

Da Redação

Nesta terça-feira (5), Angical comemora 132 anos de 
Emancipação Política. Localizado no oeste baiano, a 
40 km de Barreiras, o município é conhecido na re-
gião pela sua cultura musical com destaque para a 
Filarmônica Lira Angicalense e sua relevante contri-
buição, durante décadas, na formação profissional de 
crianças, jovens e adultos.
A comemoração do aniversário de Angical contou 
com uma programação cultural, cívica e religiosa que 
começou às 05 horas da manhã de hoje, com a alvora-
da musical da Lira Angicalense, pelas ruas da cidade.
Em seguida, o hasteamento da bandeira em frente à 
Prefeitura e a missa em Ação de Graças na Igreja Ma-
triz Senhora Sant’Anna, que contou com a participa-
ção da população.
Nas redes sociais da Prefeitura o atual gestor Emer-

son Mariani (Mezo), registrou as suas felicitações ao 
município e munícipes. “Festejamos 132 anos de nos-
sa cidade fortalecendo o nosso compromisso com as 
manifestações culturais valorizando principalmente o 
cuidado com as pessoas. É possível administrar com 
ética, honra e seriedade. A minha proposta é melho-
rar a vida da população com coragem, esperança, foco 
e fé. Vou continuar trabalhando e cuidando do povo 
de minha terra. Vamos juntos transformar a nossa 
Angical. Felicidades ao povo de nossa terra, Parabéns 
ao povo de Angical pelos seus 132 anos”, enfatizou o 
prefeito. 
Felicitações:
A equipe do Jornal Gazeta do Oeste parabeniza An-
gical pelos 132 anos de muitas histórias. Desejamos 
uma trajetória de muito desenvolvimento e prosperi-
dade nesse novo ano.

Parabéns Angical!  Parabéns angicalenses!
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Colônia Cearense celebra jubileu dos 50 anos em Barreiras

O ano era 1972, quando os cearenses chegaram em 
Barreiras, na Bahia, juntamente com o 4º Batalhão de 
Engenharia de Construção, diretamente da cidade de 
Crateús/CE, e iniciaram suas histórias e contribuições 
para o desenvolvimento do município e região. Nes-
te último final de semana, foi celebrado o jubileu dos 
50 anos dos cearenses em Barreiras e uma diversidade 
de atividades marcaram a data tão significativa para o 
município, principalmente para a colônia cearense que 
vive na Vila dos Funcionários.
Organizada pela Associação Cultural Remelexo Cea-
rense, a festa contou com o apoio da Prefeitura de Bar-
reiras, através da Diretoria de Cultura durante os três 
dias de comemorações. Na sexta-feira (1º), as celebra-
ções tiveram início com as tradicionais quadrilhas juni-
nas Sapecou Queimou e Encanto do Oeste, dança con-
tagiante que compõem a cultura nordestina, seguida 
das apresentações das bandas Milho Cru e Cleia Lima 
na quadra poliesportiva do bairro.
No sábado (2), a noite foi dedicada à poesia, cordel, 
paródias e outras homenagens aos pioneiros do bair-
ro, um deles foi seu José Vieira de Meneses Filho, de 
62 anos, que veio para Barreiras em 17 de outubro de 
1976. A data marcante para ele é também motivo de 
alegria e admiração para sua filha Gerlane Meneses e 
sua esposa Edna Meneses, que acompanharam a entre-
ga da placa de homenagens.
“É um momento emocionante, vivenciar tudo isso da-
qui nos deixa com o coração bem feliz. Hoje foi uma 
oportunidade de ver colegas antigos de meu pai, fazer 
ele também reviver bons momentos nesta cidade, culti-
var amigos e essa linda história que os cearenses cons-
truíram em Barreiras”, destacou a filha Gerlane.
No total, 100 pessoas foram homenageadas, incluindo 
idosos, funcionários civis do 4º BEC e outras persona-
lidades que contribuíram para essa história de sucesso, 
entre elas o destaque para as construções das ferrovias; 
açudes; barragens; sistemas de irrigação; redes de dis-
tribuição de água; drenagens superficiais e profundas; 
implantação de rodovias; pavimentação; estradas vici-

nais; pontes; duplicação da BR 101; a entrega da obra 
do anel viário em Barreiras e tantas outras que fortale-
ceram, e ainda fortalecem, o crescimento e o desenvol-
vimento da Capital do Oeste.
O evento contou ainda com a participação do presiden-
te da Câmara de Vereadores, Otoniel Teixeira, da verea-
dora Tetéia Chaves e do sargento Bernardo que também 
fizeram homenagens. Para o presidente da Associação 
Cultural Remelexo Cearense, o apoio da Prefeitura foi 
fundamental para o êxito da festa, que destaca os 50 
anos dos cearenses em Barreiras. “A Remelexo Cearen-
se tem 45 anos de história neste município e pela pri-
meira vez tivemos esse apoio que foi fundamental para 
a realização desta festa que teve como principal objeti-
vo, valorizar os pioneiros de toda essa história e mos-
trar para todos a importância deles, incluindo a cultura 
nordestina em Barreiras e região”, pontuou Everton Lu-
cas de Souza.
Ainda no sábado, a festa contou com a animação das 
bandas Isaías Estilizado, Teixeira do Forró e Nilmar 
Nascimento. O encerramento das celebrações dos 50 
anos aconteceu no domingo (3) com realização de uma 
alvorada pela banda de música do 4º BEC, seguido de 
café da manhã e um passeio ciclístico. Já à noite, uma 
missa especial foi celebrada pelo Bispo Dom Moacir 
Arantes, na Igreja Nossa Senhora das Graças.
Para o vice-prefeito de Barreiras, que participou do 
evento acompanhado da diretora de Cultura, Emília 
Moreno, da secretária do prefeito Lurdinha Pessoa, e 
da coordenação da Diretoria, o momento foi oportu-
no para reconhecer esses atores pioneiros do Oeste e a 
valorização cultural do Ceará. “Agradecemos por tudo 
que já fizeram e pelo que estão fazendo pela nossa ci-
dade e região. Somos muito gratos por toda essa con-
tribuição, os cearenses trouxeram além do desenvolvi-
mento para o nosso município, também alegria e essa 
rica cultura. São desbravadores de todo nosso presente, 
conseguimos, com certeza, elencar todas essas contri-
buições para o nosso município”, destacou Emerson 
Cardoso.
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Baianópolis: Prefeitura realiza festa junina de grande sucesso, o Arraiá 
de Dubai

O Arraiá de Dubai aconteceu em Baianópolis durante 
os dias 01,02 e 03 de julho, foram três dias de mui-
to forró, alegria e animação com atrações nacionais e 
artistas locais, apresentações de quadrilhas juninas e 
comidas típicas.
O São João é uma festa tradicional no município e 
após o período sem a realização devido às restrições 
da pandemia, atraiu milhares de pessoas que mataram 
a saudade. “Sem dúvidas é o melhor São João do oes-
te da Bahia. Uma cidade aconchegante composta por 
pessoas de bom coração. Aqui é só alegria e muita di-
versão”, enfatizou Geovane Marinho.
Na programação de sexta-feira (01), se apresentaram 
as bandas Caviar com Rapadura, Forró do Muído e 
os artistas locais Nego Deca, Milton Lopes e Aurinho 
e, Danilo. No sábado (02), a animação ficou por con-
ta das atrações Janaína Alves, Tierry, Beat Paredão e, 
Lucas e Maycon. No encerramento do São João de 

Baianópolis, no domingo (03), foi a vez de Marcynho 
Sensação, Washington Brasileiro, Rafa Araújo e Ga-
briel Alencar.
O Arraiá de Dubai é uma realização da Prefeitura de 
Baianópolis por meio da Secretaria de Esporte, Cul-
tura, Lazer e Juventude. Nas redes sociais, as pessoas 
deixaram muitas mensagens parabenizando a organi-
zação e a escolha das atrações. “Parabéns a Prefeitu-
ra Municipal de Baianópolis pela organização nesse 
grande evento de nossa cidade”, disse Eliane Ledur, já 
a Mirna Maria publicou: “Que festa linda, organização 
top! Parabéns para a nossa prefeita Jandira e equipe.” 
Para a prefeita de Baianópolis esse foi o melhor São 
João já realizado no município. “Agradeço a Deus e a 
todas as pessoas envolvidas na realização do melhor 
São João que Baianópolis já teve! Foi uma festa linda, 
com muita paz e alegria!”, afirmou a prefeita Jandira 
Xavier.


