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Distribuição Gratuita

GOVERNO DA BAHIA ENTREGA 33 VANS PARA ATENDER
34 MUNICÍPIOS DE 13 CONSÓRCIOS DE SAÚDE

O governador Rui Costa (PT) realizou a entrega de 33 vans para 13
Consórcios Interfederativos de Saúde,
em solenidade realizada no pátio da
Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab),
no Centro Administrativo. O investimento para garantir a entrega das vans
é de R$ 4,9 milhões. O governador
esteve acompanhado do secretário da

Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.
Cada veículo tem custo médio de
R$ 147 mil e atenderá a demanda da
população que precisa se deslocar até
as Policlínicas Regionais de Saúde. As
vans têm capacidade para transportar 15
pacientes. "Essas vans complementam a
frota no sentido de diminuir o tempo
de viagem dos pacientes. Eu fico muito

orgulhoso porque neste ano chegaremos a 24 policlínicas em funcionamento pela Bahia, transformando a estrutura de saúde do estado", afirmou Rui.
Os municípios beneficiados pela
entrega das vans são: Jucuruçu, Feira da
Mata, Iramaia, Ipecaetá, Amélia Rodrigues, Água Fria, Pedrão, Conceição de
Feira, Cachoeira, Itaparica, Cura-

çá,Encruzilhada, Belo Campo, Presidente
Jânio Quadros, Maetinga, Poções,
Caldeirão Grande, Várzea da Roça, São
José Jacuípe, Várzea Nova, Ibirapitanga,
Itapitanga, Andorinha, Antônio Gonçalves, Nordestina, Pindobaçu, Mansidão,
Catolândia, Morpará, Muquém de São
Francisco, Brotas de Macaúbas, Angical,
Serra Dourada e Oliveira dos Brejinhos.

PREFEITO DE ITABERABA VISITA ETIs DE BRUMADO
Na última segunda-feira
(11), o prefeito de Itaberaba,
Ricardo Mascarenhas (PP),
juntamente com a sua equipe
de governo, visitou o município de Brumado para conhecer de perto a estrutura
das Escolas de Tempo Integral (ETIs). O prefeito de
Brumado, Eduardo Lima
Vasconcelos (PSB), apresentou à equipe do prefeito
Mascarenhas o modelo edu-

cacional, administrativo e
pedagógico das ETIs.
Mascarenhas, em suas
redes sociais, destacou que
"foi uma experiência massa!
Saímos de lá com muitas
ideias, projetos e ainda mais
vontade de continuar transformando para melhor a
nossa rede de ensino. Parabéns pelos avanços conquistados e obrigado pela atenção,
prefeito Eduardo Vasconcelos."
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SUCESSO ANTES E
FELICIDADE DEPOIS?

DEUSA DA LIBERDADE
ESTÁ COM VERGONHA
Apaga-se uma tocha. Erguida na mão direita da Estátua da Liberdade, o símbolo
plantado no rio Hudson há 135 anos para iluminar o ideário da democracia americana
recebeu uma carga de lama que acabou respingando sobre a Declaração da
Independência dos Estados Unidos, que a deusa romana Libertas segura na mão
esquerda. 6 de janeiro de 2021 ficará na história norte-americana como o mais triste
dia de sua trajetória democrática. A deusa está com vergonha.
Nessa fatídica data, o Capitólio, sede da Câmara dos Representantes e do Senado,
conhecido por ser um dos lugares mais guardados do planeta, foi invadido por
manifestantes açulados pelo (nada mais, nada menos) chefe do Executivo, o republicano
Donald Trump, inconformado por ter perdido a eleição para o democrata Joe Biden.
A tocha apagada pela torpeza do chefe de Estado, o mais tosco político que já
habitou a Casa Branca, infelizmente terá consequências sobre as democracias do
planeta, cujos protagonistas podem, mais cedo ou mais tarde, querer imitar a índole
autoritária do bilionário americano.
Não há como deixar de lembrar a pena do brilhante advogado francês Alexis de
Tocqueville que, aos 27 anos, escreveu em 1832 um dos mais belos livros do século
XIX, A Democracia na América, depois de ter passado uma temporada nos EUA para
conhecer o sistema judiciário. Assim registrava o espírito público que viu: "quando os
povos ainda são simples nos seus costumes e firmes nas suas crenças, quando a
sociedade repousa suavemente sobre uma ordem de coisas antigas, cuja legitimidade
nunca é posta em dúvida, vê-se reinar esse amor instintivo pela Pátria... amor que tem
a sua fonte principal naquele sentimento irrefletido, desinteressado e indefinível que
liga o coração do homem aos lugares onde nasceu".
E o que pode explicar o terrível episódio que tirou a vida de quatro pessoas,
obrigou senadores e deputados a ficarem de cócoras, permitindo que a matilha de
cães furiosos depredasse móveis e espaços, chegando alguns a ocupar a mesa central
do comando parlamentar? A ambição desmesurada. Cito em um dos meus livros o
pensamento do cientista político Robert Lane que, em Political Life, explica como o
excesso de ambição pelo poder funciona como um bumerangue. Diz: "A fim de ser
bem-sucedida em política, uma pessoa deve ter habilidades interpessoais para
estabelecer relações efetivas com outras e não deve deixar-se consumir por impulsos
de poder, a ponto de perder o contato com a realidade. A pessoa possuída por um
ardente e incontrolável desejo de poder afastará, constantemente os que a apóiam,
tornando, assim, impossível a conquista do poder".
Com o maior sistema democrático do planeta, como é reconhecido, os Estados
Unidos acabam de ver ameaçada esta posição, eis que não faltarão aqueles dispostos
a fazer maléficas comparações. Um senador republicano, atentem bem, chegou a
dizer que o país dava o mesmo exemplo de uma "República de bananas". Os europeus
estão escandalizados. A França, que fez a doação da Estátua da Liberdade aos EUA,
aduz que o símbolo mais visível da democracia americana, seu presente fincado no
porto de Manhattan, em Nova Iorque, já não será visto como imaculado, sagrado,
imune às pedradas das hordas radicais. Boris Johnson, do Reino Unido, que parecia
conservar certa amizade com Trump, chamou o episódio "uma vergonha". Ângela
Merkel, da Alemanha, ficou "triste e furiosa".
Já o nosso Chefe de Estado garante que a cena da invasão ao Congresso americano,
caso o voto impresso não seja instituído, pode ocorrer por aqui. E, sem provas, voltou
a dizer que a eleição nos EUA foi fraudada. "Mortos votaram, foi uma festa lá." Ora,
nenhuma Corte americana viu fraude. Trump, que tem menos de duas semanas no
poder, ficou isolado dos próprios correligionários. E não contou com a simpatia das
Forças Armadas para sua tentativa de golpe. Por nossas plagas, nossas Forças pautamse por uma agenda profissional, fazendo lembrar o preceito: "dai a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus".

A compreensão ajustada da vida e da realidade é muito importante. A
nossa visão de mundo determina o nosso jeito de proceder, de lidar com
tudo. A compreensão e as crenças andam juntas. Alguém diz que acredita
em sua abundância e que é possível atingir os objetivos e outro diz que em
sua vida nada flui e que conquistar os objetivos é muito difícil. Isso é uma
crença. A crença precisa ser acompanhada da compreensão, da reflexão.
Quando colocamos nossa mente a pesquisar a profundidade das coisas,
então nossas crenças podem se alterar, porque o conhecimento quebra as
crenças. Por isso, saber pela reflexão e pela pesquisa como devemos olhar a
vida para que sejamos felizes, é muito importante.
O paradigma de que o sucesso vem antes e a felicidade depois precisa ser
desconstruído. Isso porque muitas pessoas que alcançam o sucesso financeiro,
são infelizes. E, além disso, se percebe que se a gente coloca a felicidade só na
meta alcançada, a nossa mente se acostuma com esse padrão e quando
alcançamos a meta, ela já coloca outra meta em pouco tempo depois. A mente
se acostuma a pensar que a felicidade está sempre lá na frente.
Se você coloca metas como casa, trabalho, dinheiro, estudo e outras
coisas, como a sua felicidade, dizendo que ao conseguir isso será feliz,
então, perceberá que ao conseguir sua felicidade será apenas momentânea.
E, ao contrário, se colocar a felicidade antes, como agora, hoje, então vai
começar a desfrutar a alegria daquilo que já tem, do ambiente em que está
inserido e, consequentemente, tudo fluirá melhor para você alcançar seus
objetivos. Você usara suas habilidades, inteligência e criatividade, muito
melhor, no momento em que já desfruta a alegria de viver. Por isso, a
fórmula de que o "sucesso vem antes e felicidade depois" é incorreta.
O professor e pesquisador de Harvard, Shaw Achor, numa pesquisa
com estudantes e profissionais de empresas, percebeu que precisamos inverter
o paradigma. Felicidade vem antes do sucesso. Ele diz que quando achamos
que a felicidade vem depois do sucesso, em cada vitória, a nossa meta é
empurrada para a frente, aí acabamos perdendo a felicidade de vista. Existe,
em nossa vida, uma tensão entre o desejado e o possuído. Nós desejamos
muita coisa e quando possuímos essa coisa o desejo cessa e logo depois
se forma outro desejo. Por isso, que colocar a felicidade somente no sucesso,
na conquista, não é certo.
Quando colocamos o sucesso antes da felicidade restringimos o foco.
O foco fica na restrição, na falta e não na gratidão por aquilo que já se
possui. Quando conseguir isso, quando comprar aquilo, quando alcançar
aquele objetivo, então sim serei feliz. Não, isso não funciona.
É preciso cultivar a positividade e perceber aquilo que já é bom agora.
Isso estimula muito a motivação, a resiliência para prosseguir, a criatividade
para encontrar sempre novos caminhos e a produtividade que é resultado
dessa condição de bem estar. Quando uma pessoa está bem, ela percebe
que a vida funciona muito melhor em tudo.A mente pode fazer do céu um
inferno e do inferno um céu, depende do nosso ponto de vista. Por isso,
olhe para sua vida. Você faz dela um céu ou um inferno? Se decidiu por
esse curso está no caminho progressivo de mudança.
Pense como é a tua compreensão sobre a vida, a felicidade e o sucesso.
Sua felicidade está lá na frente? Depende do seu sucesso? Faça um bom
diagnóstico de você e já vai começando a caminhar na direção do
agradecimento, percebendo as coisas boas que você já tem.
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Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
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PREFEITO DE DOM BASÍLIO É REELEITO PRESIDENTE
DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

LEONARDO OLIV
A
OLIVA
Em reunião realizada na
manhã desta terça-feira, dia
05, no Centro Educacional
Professor Joaquim Augusto
Mendonça, em Caturama, o
Prefeito de Dom Basílio Roberval de Cássia Meira foi reeleito

presidente do Consórcio de
Desenvolvimento Sustentável
do Território Bacia do Paramirim. O prefeito de Boquira
Luciano Silva foi eleito vicepresidente e os prefeitos Vânio
Santos (Rio do Pires) e Edmilson Saraiva (Botuporã) foram
eleitos para o Conselho de

Administração.
Falando ao Jornal Tribuna
do Sertão/Site Sertão Hoje, o
presidente Roberval Meira
destacou que a sua reeleição
é fruto do trabalho profícuo
realizado, afirmando que foram
alcançadas várias conquistas
no seu primeiro mandato, mas
fez questão de enaltecer que

a força maior do Consórcio é
a união dos prefeitos.
A reunião contou com a
participação de prefeitos de 12
dos 15 municípios que integram o Consórcio: Edmilson
Saraiva (Boruporã), Luciano
Silva (Boquira), Dr. Paulo
Mendonça (Caturama), Roberval Meira (Dom Basílio), Dr.

Eraldo Félix (Érico Cardoso),
Beto Oliveira (Ibipitanga),
Ricardinho Ribeiro (Livramento), Aloísio Rebonato
(Macaúbas), Djalma Abreu
(Novo Horizonte), Silvinho
Santos (Oliveira dos Brejinhos), Gilberto Brito (Paramirim) e Vânio Santos (Rio do
Pires).

REINALDO ASSUME 4º CAETITÉ: PREFEITO E VICE FORAM
MANDATO A FRENTE DA EMPOSSADOS; JOÃO DO POVO FOI
PREFEITURA DE IUIU ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA

Na noite da última sexta-feira, dia 1º de janeiro, às 20h,
o prefeito Reinaldo Barbosa de Góes (PSD), seu vice Vicente
Cristo Lopes Filho (PP) e os 9 vereadores eleitos no dia 15
de novembro de 2020, na qual Góes recebeu 4.641 votos,
equivalente a 68,22% dos votos válidos. A cerimônia contou
com a presença da deputada estadual Ivana Bastos (PSD),
que prestigiou a 4ª posse de Góes, que irá comandar a
Prefeitura de Iuiú até 2024.

Em Caetité, a chapa composta pelo prefeito Valtécio
Neves Aguiar (PDT) e seu vice,
Walmique Trindade Silva (SOLIDARIEDADE), foi empossada
para comandar a Prefeitura até
2024 em sessão realizada
nesta sexta-feira (1º), na sede
da Câmara Municipal. Nas
eleições de 15 de novembro,
Valtécio obteve 13.118 votos,
equivalente a 40,30% dos
votos válidos.
Em seguida, a única chapa
que concorria à presidência da
Câmara de Vereadores para o
biênio 2021-2022 foi eleita. O
vereador João do Povo (PSD) foi
escolhido como presidente da
Casa, tendo como vice o vereador Zacarias Nogueira (PSD).
Os vereadores Maria da Serragem (PSDB) e Jairo Fraga (PSD)
ficaram com os cargos de 1º e
2º secretário, respectivamente.

Nas eleições de 15 de novembro, Valtécio obteve 13.118 votos,
equivalente a 40,30% dos votos válidos. (Foto: Divulgação)
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PREFEITO ROBERVAL GALÊGO, VICE FERNANDO E
VEREADORES TOMAM POSSE EM DOM BASÍLIO

O prefeito Roberval Galego
(PL) e o vice-prefeito Fernando
tomaram posse nesta sexta
(1º) em Dom Basílio (BA).
Roberval tem 55 anos, é
casado, formado em engenheiro e foi reeleito prefeito
no último pleito, assumindo o
seu segundo mandato à frente
da Prefeitura de Dom Basílio.
Na oportunidade, foram
empossados ainda os nove
vereadores que irão compor
o legislativo municipal: Núbia
Cristina (PP), Zilmar Chaves (PL),
Gonçalo Zé de Júlio (PL), Ney
da Van (PL), Gelson Caires
(PL), Zory Oliveira (PL), Louro
Queiroz (PL), Professor Luiz

Eugenio (PL) e Ed Frutas
(PCdoB).
Além da posse do prefeito,
do vice e vereadores, na

ocasião ainda foi realizada a
eleição da Mesa Diretora, que
vai comandar o legislativo no
biênio 2021/22, tendo sido

eleito presidente o Vereador
Gonçalo de Zé de Júlio. Com
uma bancada de situação
formada por 7 vereadores, o

prefeito Roberval Galego não
deve enfrentar maiores dificuldades na aprovação dos
projetos de lei.

NETO ASSUME PREFEITURA PINDAÍ: PREFEITO JOÃO
DE IGAPORÃ PELA 2ª VEZ
VEIGA É EMPOSSADO
O Prefeito de Igaporã, Newton
Cotrim (PT), mais conhecido como
Neto, e sua vice Romilce Fagundes
foram empossados em cerimônia
reservada, em virtude da pandemia de
Covid-19, realizada na sede da
Associação Cultural e Recreativa de
Igaporã (Acri), às 19h do dia 1º de
janeiro de 2021. Os vereadores
tomaram posse pela manhã, na sede
da Câmara de Vereadores. Na mesma
sessão também foi eleita a Mesa
Diretora para o biênio 2021-2022. O
vereador Edmarcos Fernandes Magalhães foi eleito presidente, tendo como
vice, o vereador Pedro Lopes Teixeira
Neto. Os Vereadores Gerson Teixeira
Reis e Waldir Pires Ribeiro de Barros
ficaram com os cargos de 1º e 2º
secretário, respectivamente.

Na última sexta-feira (1º), às
20h30, em cerimônia realizada no
Centro Comunitário, João Veiga (PP) foi
empossado como prefeito de Pindaí. O
vice-prefeito, Valmir Gomes, que faleceu
antes da diplomação, recebeu simbolicamente a posse. Estiveram entre os
convidados: José Lucio Nogueira; o
vereador Jean Cleber; e os ex-prefeitos
Naná, Tonhão e Loro. Pela manhã, na
Câmara Municipal, os vereadores
definiram a Mesa Diretora para o
biênio 2021-2022. O vereador Jean
Cléber Pereira Santos (PP) foi eleito
como Presidente da Casa, tendo como
vice, o vereador Gianni Carequinha
(PP). Os vereadores Suzelene Mendes
Nunes Oliveira (PSD) e Jó Pereira dos
Santos (PSD) ficaram com os cargos de
1º e 2º Secretários, respectivamente.
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PREFEITA BRAULINA LIMA E VICE WILBER
AGUIAR ASSUMEM PREFEITURA DE ARACATU

LEONARDO OLIV
A
OLIVA
Nesta sexta-feira, dia 1º de
janeiro, logo após a posse e
eleição da mesa diretora da
Câmara de Vereadores de
Aracatu, foi realizada a solenidade de posse da Prefeita
Braulina Lima e do vice-prefeito
Wilber Aguiar, que vão ficar à
frente do Executivo municipal
nos próximos quatro anos
(2021/2024). Com o slogan
'É tempo de reconstruir', a
Prefeita Braulina Lima e o vice
Wilber Aguiar assumem a
Prefeitura de Aracatu após uma
vitória expressiva nas urnas -

1.634 votos de frente em
relação ao adversário.
Em seu discurso de posse,
Braulina fez questão de destacar o grande desafio que seu
governo terá de enfrentar
diante de um cenário de 'terra
arrasada' deixado pelo seu
antecessor e das limitações
financeiras causadas pela
pandemia do novo coronavírus. A prefeita reafirmou o
seu compromisso de zelar pela
coisa pública, trabalhar com
ética e pediu paciência e calma
para aguardar as mudanças,
afirmando que 'não tem passe
de mágica' e vai precisar de

Na oportunidade, a Prefeita Braulina Lima apresentou a sua equipe de governo.

tempo para fazer os ajustes
necessários. Braulina ainda
destacou que vai ouvir as
comunidades, que vai trabalhar pelo desenvolvimento de
Aracatu e por todos os aracatuenses. Ela finalizou afirmando que a palavra de ordem é
'reconstruir', entendida no
sentido amplo, inclusive na
reconstrução de valores éticos

e morais, enfatizando esperar
contar com o mesmo apoio
que teve nas urnas ao longo
dos próximos quatro anos.
Na oportunidade, a Prefeita
Braulina Lima apresentou os
Secretários que vão integrar a
sua equipe de governo, sendo
eles: Érica Coqueiro (Saúde),
Adriano Milagres (Cultura),
Ezequias Lima (Administração),

Alexandre Lima (Obras), Harley
Correia (Transportes), Tatiane
Landim (Fazenda), Deusdete
Meira (Educação), Robér4io
Aires (Agricultura) e Elaine
Assis (Assistência Social). A
prefeita apresentou ainda a
Chefe de Gabinete Natália
Lopes, o Assessor Jurídico João
Virgens e a Controladora
Geral Josie Silva.

ARACATU: VEREADORES TOMAM POSSE E ELEGEM ZÉ DE
SUDÁRIO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA O BIÊNIO 2021/22
LEONARDO OLIV
A
OLIVA
Nesta sexta-feira, dia 1º de
janeiro, foram empossados os
nove vereadores eleitos para
a legislatura 2021/2024 da
Câmara Municipal de Aracatu.
Flores Barbosa, Marlúcio de
Adão, Bismarc, Teco, Eduardo
Silveira, Zé de Sudário, Niva,
Juliana Maia e Ataíde Campos
tomaram posse prometendo
cumprir a Lei Orgânica do
Município, o Regimento Interno da Câmara e honrar o
mandato que lhes foi conferido pelos eleitores.
Na oportunidade, foi realizada a eleição para Mesa Diretora, biênio 2021/2022, tendo
sido eleitos: José Carlos da Silva
Santos (Zé de Sudário - Presi-

dente), Juliana Fagundes Maia
(vice-presidente), Florisdete Barbosa dos Santos (Flores Barbosa
- 1º Secretário) e Marlúcio
Pinheiro da Rocha (Marlúcio de
Adão - 2º Secretário).
Em seu discurso de posse,
o Presidente Zé de Sudário
destacou que o legislativo
precisa trabalhar em sintonia
com o poder executivo, conclamou os vereadores a trabalharem unidos em prol do
desenvolvimento de Aracatu e
reafirmou o seu compromisso
com o povo do município.
Todos os vereadores, em seus
discursos, foram unânimes em
afirmar que vão trabalhar pelo
progresso e desenvolvimento
do município e defender
sempre os interesses do povo.

A Mesa Diretora, biênio 2021/2022, é composta por Zé de Sudário (Presidente), Juliana Maia (vicepresidente), Flores Barbosa (1º Secretário) e Marlúcio de Adão (2º Secretário).
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REVIRAVOLTA E CLIMA QUENTE MARCAM A
SESSÃO DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA NA CÂMARA DE BRUMADO

A eleição foi realizada com apenas uma chapa inscrita, tendo sido eleito o Vereador José Carlos de Jonas para o cargo de Presidente no biênio 2021/2022. Além do
Presidente José Carlos de Jonas, a Mesa Diretora é composta por Verimar do Sindicato - vice-presidente, Lia Teixeira - 1ª Secretária e Beto Bonelly - 2º Secretário.

LEONARDO OLIV
A
OLIVA
O clima começou quente
no legislativo brumadense. A
sessão de posse dos vereadores e eleição da Mesa Diretora
foi marcada por uma reviravolta
e também pelo clima quente.
Isto porque, o Vereador Rey de
Domingão até a véspera dava
como certa a sua eleição para
Presidente, já que sete vereadores haviam declarado apoio
a ele, o que lhe dava maioria
na disputa. No entanto, no dia
31/12, o então integrante da
chapa, o Vereador e advogado
Tiago Amorim protocolou o seu
pedido de desistência para
concorrer, o que mudou o
cenário da disputa. Com a

desistência de Dr. Tiago, a chapa
de Rey de Domingão, segundo
o Regimento Interno da Câmara,
tinha o prazo de até 30 minutos
antes do início da sessão para
apresentar um substituto.
Aí começou a confusão.
Primeiro, pouco antes do início
da sessão, o Vereador Rey de
Domingão solicitou da Vereadora Lia Teixeira, que presidiria
a sessão, que desse o 'recebido' no ofício apresentado o
substituto de Dr. Tiago Amorim.
Depois, o Vereador Rey de
Domingão questionou o fato
da Vereadora Lia Teixeira
presidir a sessão, afirmando
que pelo regimento quem
deveria presidir seria o Vereador José Carlos de Jonas.

Diante disso, a Vereadora Lia
Teixeira rasgou o ofício entregue por Rey de Domingão,
afirmando que se ela não
presidiria a sessão, também
não poderia dar o 'recebido'
no ofício, cabendo a Rey de
Domingão protocolar o ofício
na Secretaria da Câmara. O
clima ficou tenso e os advogados travaram uma verdadeira
'guerra' nos bastidores.
Por fim, prevaleceu o entendimento de que a Vereadora
Lia Teixeira deveria presidir a
sessão, já que é a mais idosa
entre os que ocuparam mais
recentemente ocuparam um
cargo na Mesa Diretora.
Mesmo assim, o Vereador Rey
de Domingão continuou de-

fendendo que a sessão deveria
ser presidida pelo Vereador
José Carlos de Jonas, que se
manifestou afirmando que não
tinha interesse de presidir a
sessão de posse e eleição da
Mesa Diretora e que estava de
acordo com o fato da presidência ser exercida pela
Vereadora Lia Teixeira. Com
isto, a eleição foi realizada com
apenas uma chapa inscrita, já
o Vereador Rey de Domingão
perdeu o prazo para apresentar
um substituto para a sua chapa
- o ofício foi protocolado às
19h12min e a sessão iniciada
logo em seguida.
Durante a votação, apenas
onze vereadores votaram, já
que quatro se recusaram a

votar. Dos onze, dez votaram
na chapa encabeçada pelo
Vereador José Carlos de Jonas
e um se absteve de votar,
demonstrando que o Prefeito
Eduardo Vasconcelos conseguiu uma maioria qualificada
no legislativo municipal. Com
o resultado, a nova Mesa
Diretora da Câmara passa a ser
composta por: José Carlos de
Jonas - Presidente, Verimar do
Sindicato - vice-presidente, Lia
Teixeira - 1ª Secretária e Beto
Bonelly - 2º Secretário. Após
a posse da nova Mesa Diretora, o clima mais ameno
tomou conta do legislativo
municipal e os vereadores
foram bastante contidos em
seus discursos.
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BRUMADO: DR. EDUARDO ASSUMIU O SEU 4º MANDATO
E DEU POSSE A SECRETÁRIOS E PROCURADORES

LEONARDO OLIV
A
OLIVA
Na sexta-feira, dia 1º ,
após uma sessão quente de
posse e eleição da mesa
diretora da Câmara Municipal
de Vereadores, foram empossados o prefeito Eduardo
Vasconcelos e o vice-prefeito
Édio Continha. Dr. Eduardo

assumiu o seu quarto mandato
à frente da Prefeitura de
Brumado, renovando o compromisso de trabalhar incansavelmente pelo progresso e
desenvolvimento do município, principalmente nas
áreas da saúde, educação e
infra-estrutura. Na oportunidade, o prefeito con-

clamou os vereadores eleitos
a fazer parte desse processo,
pedindo aos vereadores, que
não fazem parte da bancada
de situação, para que não
façam a oposição do 'não pelo
não' e ajudem a fazer com que
Brumado possa crescer e se
desenvolver cada vez mais.
No sábado, dia 02, em

reunião realizada na sede da
Prefeitura de Brumado, Dr.
Eduardo deu posse a membros da sua equipe de governo, tendo sido empossados
os Secretários: Luiz Henrique
Aguiar (Administração e
Fazenda), João Nolasco (Educação), Cláudio Feres (Saúde),
Ednéia Ataíde (Desenvolvi-

mento Social), André Cardoso
(Infraestrutura), André Barros
(Planejamento), Márcio Aguiar
(Agricultura e Meio Ambiente)
e Wagner Moreira (Esporte,
Cultura e Lazer). O prefeito
apresentou ainda os Procuradores: Dra. Thaíse Tanajura, Dra.
Joseane Oliveira, Dra. Mayara
Carvalho e Dr. Eric Pires.

CONDEÚBA: PREFEITO SILVAN BALEEIRO, VICE MARA
RÚBIA E 11 VEREADORES TOMARAM POSSE NO DIA 1º
A Câmara de Vereadores
de Condeúba realizou, no dia
1º de janeiro, a Sessão Solene
de Posse dos eleitos e reeleitos. Devido aos protocolos de
prevenção à Covid-19, a
cerimônia teve um público
limitado a 50 pessoas.
A sessão foi presidida pelo
vereador reeleito Maurilo
Guilherme de Sousa (PSB), que
deu posse aos 11 vereadores
que irão compor as cadeiras
do legislativo, bem como o
Silvan Baleeiro (MDB) e a viceprefeita Mara Rúbia, que foram
reeleitos para mais um mandado de 04 anos, obtendo
6.140 votos, equivalente a
55,92% dos votos válidos, nas

eleições municipais realizadas
em 15 de novembro de 2020.
O prefeito anunciou a continuidade dos mesmos secretários para o início deste novo
mandato. Com a eleição da
nova mesa diretora, foi eleita
a chapa apresentada pelo
vereador Reginaldo Sobrinho
do Nascimento, que assumiu
na mesma sessão à presidência da Câmara.

Devido aos protocolos de
prevenção à Covid-19, a
cerimônia teve um público
limitado a 50 pessoas. (Foto:
Reprodução / Folha de
Condeúba)
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VEREADORES TOMAM POSSE E ELEGEM LEU DO
SINDICATO PRESIDENTE DA CÂMARA DE MORTUGABA

MARIA NUNES
A Vereadora Edileusa de
Carvalho Souza Tolentino (PT),
popularmente conhecida como Leu do Sindicato, foi eleita
presidente da Câmara de
Vereadores de Mortugaba e vai
presidir o legislativo municipal
no biênio 2021/22. A Mesa
Diretora é formada ainda pelo
Vice-Presidente Irineu Barbosa
da Silveira (PP), pelo 1º
Secretário Aparício Martins

Rocha (PSD) e pelo 2º Secretário Marcelo Pereira de
Carvalho (PT). A eleição foi
realizada no dia 1º de janeiro
de 2021.
Em seu discurso de posse,
Leu do Sindicato agradeceu às
pessoas que votaram nela e
lhe confiaram mais um mandato eletivo, agradeceu aos
colegas vereadores que a
elegeram presidente da Câmara e afirmou que vai buscar,
ao lado dos demais inte-

grantes da Mesa Diretora,
conduzir o legislativo municipal de forma harmoniosa
e com união entre os seus
membros. "O Poder Legislativo
deve reproduzir, tanto quanto
possível, a diversidade de
interesses, valores e ideologias
existentes na sociedade que
ele representa. O Parlamento
não é, contudo, apenas o

espelho da sociedade, porque
ele, com suas ações e decisões,
ajuda a transformar esta
sociedade. Tenho plena convicção que cada um dos
vereadores traz consigo o
sentimento de responsabilidade e a consciência de que
somos, através do Poder Legislativo Municipal, a linha de
frente da representação dos

interesses da população em
geral", destacou a Presidente.
Leu do Sindicato finalizou
a sua fala destacando que o poder legislativo e o poder executivo devem ser independentes,
mas harmônicos, aproveitando
para desejar sucesso ao Prefeito
Heráclito Matos e ao VicePrefeito Dr. Júnior à frente do
executivo municipal.

MORTUGABA: CRIMINOSOS FORAGIDOS MORREM EM
CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES DO PETO

No dia 1º, por volta das
7h, policiais militares da 80ª
Companhia Independente de
Polícia Militar entraram em
confronto com 3 criminosos na
cidade de Mortugaba. De
acordo com a PM, os militares
participavam da Operação Réveillon, que patrulhava o trânsito durante o período de fim
de ano, quando foram informados que indivíduos foragi-

dos do sistema prisional estariam armados em uma imóvel
na cidade de Mortugaba,
reunidos, com o objetivo de
executar rivais no município.
Ainda segundo a PM, ao
chegar ao local, a guarnição
do PETO visualizou um indivíduo em atitude suspeita, que
ao perceber a chegada dos
policiais, adentrou para uma
edificação. Os policiais cerca-

ram o imóvel e, durante a
abordagem, os indivíduos
começaram a disparar tiros na
direção dos PMs. Os policiais
revidaram o ataque, alvejando
os agressores, que foram
encaminhados ao Hospital
Municipal de Mortugaba, mas
não resistiram aos ferimentos
e vieram a óbito. Com eles, os
policiais apreenderam: 1
Pistola Imbel .380, com 2
munições deflagradas e 6

intactas; 1 Revólver Cal. .38,
com 2 munições deflagradas
e 8 intactas; 1 Revolver Cal.
.32, com 2 munições deflagradas e 1 intacta; R$ 30 em
espécie; e 2 motocicletas,
sendo 1 Fan 125 e 1 Bross
160, que foram roubadas em
Condeúba nos dias 24 e 26
de dezembro e, segundo a PM,
seriam utilizadas para a prática
de homicídios e outros delitos.
Segundo a PM, dois dos

integrantes do trio eram
detentos do Presídio Nilton
Gonçalves, em Vitória da
Conquista, e estavam soltos
devido ao 'Saidão de Natal'
desde o dia 23/12. Eles
deveriam retornar no dia 29/
12. Os criminosos também
possuíam extensa ficha criminal, sendo suspeitos de
participarem da morte do
detento Yuri Souza Alves no
último dia 17 de dezembro.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PREFEITO HERÁCLITO MATOS ASSUME 2º MANDATO
À FRENTE DA PREFEITURA DE MORTUGABA

MARIA NUNES
No dia 1º de Janeiro, na
antiga sede da Câmara de
Vereadores, foi realizada a
solenidade de posse do Prefeito
Heráclito Matos e do viceprefeito Dr. Júnior. A solenidade
contou com a presença da exprefeita Rita de Cássia, que
encerrou no dia 31/12 o seu
terceiro mandato à frente da
Prefeitura de Mortugaba.
Fazendo uso da palavra, a
ex-prefeita Dona Cássia, como
é carinhosamente conhecida
por todos, fez uso da palavra
para destacar que estava saindo

com a sensação de dever
cumprido por ter feito tudo que
estava ao seu alcance durante
os seus três governos e desejar
sucesso ao prefeito e viceprefeito recém empossados.
O vice-prefeito Dr. Júnior,
que foi reconduzido ao cargo
nas eleições 2020, ressaltou o
trabalho realizado ao lado da
ex-prefeita Dona Cássia e
reafirmou o seu compromisso
de dar continuidade ao trabalho, fazendo questão de ressaltar a honestidade e competência dos integrantes do
grupo político do qual faz parte.
Em sua fala, o prefeito

Heráclito Matos voltou a
agradecer os votos de confiança depositados e ressaltou a
importância de todos os integrantes do grupo político que
lutam por uma Mortugaba cada
vez melhor. Heráclito aproveitou
ainda para parabenizar a
Vereadora Edileusa pela sua
eleição para Presidente da
Câmara, destacando que foi
fruto de uma longa história em
defesa do povo. "Parabéns pela
conquista, eu também é do
povo, que acreditou no seu

projeto por uma Mortugaba
melhor", destacou o prefeito.
Heráclito também destacou
em sua fala sobre o período
que o grupo político do qual
faz parte vem gerindo os
destinos de Mortugaba. "Já são
cinco mandatos consecutivos
desde a primeira eleição de
Cássia, em 2005. E nada disso
foi vão, é fruto do reconhecimento de uma população
que entendeu as nossas
propostas, os nossos projetos
e que acreditaram na gente",
enfatizou o prefeito.
Antes da solenidade de

posse, no período da manhã,
no Centro Comunitário da
Paróquia São José, o Padre José
Carlos realizou uma Missa em
Ação de Graças, destacando
em sua homilia que prefeito,
vice-prefeito e vereadores
receberam um presente de
Deus. "Vocês são autoridades
civis e eu, como autoridade
religiosa, devo lembrar a todos
de que sem Deus, não somos
nada", afirmou o Padre, que
finalizou a sua fala desejando
proteção divina para os governantes e que façam uma
excelente administração.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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GUANAMBI: NILO COELHO NOMEIA
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Foi publicada, no dia 05, no
Diário Oficial, a nomeação de
Felipe Gabriel Duarte, de 48
anos, como Secretário Municipal
de Administração de Guanambi pelo prefeito Nilo Coelho
(DEM). Felipe é Bacharel em
Administração com ênfase em
Gestão de Empresas e PósGraduado em Gestão Empresarial e em Gestão e Contabilidade Pública, ambas pela
Faculdade Guanambi.
Na segunda-feira (04), a
Prefeitura de Guanambi publi-

cou a nomeação de Michel
Fernandes Macêdo Silva para
a titularidade da Secretária de
Infraestrutura e de Rúbia Maria
Moraes Cardoso Castro para
a Secretaria de Assistência
Social, além de Charles Fernandes da Silva, para o cargo
de Controlador do Município
de Guanambi.
Michel Fernandes é arquiteto, urbanista, engenheiro de
segurança do Trabalho e
professor universitário. Rúbia
Maria, formada em Direito pela

Universidade Federal da Bahia
(UFBA), é aposentada como
professora e já lecionou no
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em
Salvador e na Rede Estadual
de Ensino no Centro Estadual
de Educação Profissional em
Gestão e Saúde (Ceep) de
Guanambi, além de já ter
trabalhado na Secretaria Estadual de Educação da Bahia na
gestão de Nilo Coelho quando
foi governador do Estado.
Os demais secretários
municipais de Guanambi são
Inácio Paz de Lira Júnior
(Planejamento), Roberta Gonçalves Mota (Saúde), Georgheton Melo Nogueira (Educação). Adriana Prado Marques foi nomeada como Assessoria Jurídica.
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ARACATU: JUIZ SUSPENDE
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS
EM CONCURSO PÚBLICO
Nessa quinta-feira (07), o
Juiz Dr. Genivaldo Guimarães
suspendeu as ações do certame público nº 001/2019,
realizado pela Prefeitura de
Aracatu, o qual os aprovados
deveriam ter sido empossados
logo após as eleições de
2020. Em liminar, o magistrado acatou a tese de Salvador José Pinheiro, autor da
Ação Popular contra o exprefeito Sérgio Oliveira Maia,
de que o certame estaria
violando a Constituição e a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Segundo a Ação Popular,
que pede a anulação do
certame, a conduta do exprefeito causará aumento
significativo de despesa e
"inchaço" da folha de pagamento de pessoal para os
próximos anos, em período
legalmente vedado. O autor da
ação também destaca que os
repasses do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios)
foram reduzidos em praticamente todos os Municípios
brasileiros, não sendo diferente em Aracatu.
Na decisão, o Juiz Genivaldo Guimarães diz que
"Evidente que sua conduta

onera o Município", referindose ao ex-prefeito, já que ele não
esclareceu o motivo da convocação "emergencial" dos aprovados no certame e do cadastro reserva - inclusive a de
dezenas de professores, mesmo diante da pandemia de
Covid-19 que obrigou o
fechamento das escolas e a
suspensão das aulas presenciais - após as eleições municipais, na qual a candidata
adversária, a agora prefeita
Braulina Lima, venceu. O juiz
ressalta ainda que o ex-prefeito
não provou a existência de
vagas e de dotação orçamentária, além de destacar que
"Mera declaração de funcionária subordinada ao então
prefeito não basta à comprovação de suas alegações."

DR. GIMMY TOMOU
POSSE COMO PREFEITO
DE MALHADA
PREFEITURA DE BRUMADO DECRETA
LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO
DO EX-VEREADOR OSMAR MOURA
A posse do prefeito Dr. Gimmy (PT), do vice-prefeito Manoel
Rufino (PSD), que irão comandar, e dos vereadores eleitos no
pleito de 15 de novembro de 2020 ocorreu nessa sexta-feira
(1º), em sessão realizada na sede da Câmara de Vereadores
de Malhada, e transmitida pelas redes sociais. Após a posse, os
vereadores votaram a composição da Mesa Diretora para o
biênio 2021-2022. A chapa encabeçada pelo vereador Rafael
da Canabrava (PT), tendo como vice o vereador Hênio Pablo
(AVANTE), ficou com a Presidência da Casa. Os vereadores
Vilson Cerqueira (PT) e Warlles Sena (PT) ficaram com os cargos
de 1° e 2º Secretário, respectivamente.

O prefeito de Brumado,
Eduardo Lima Vasconcelos
(PSB), por meio do Decreto Nº
5.403/2021, estabeleceu Luto
Oficial de 3 dias no Município
pelo falecimento de Osmar de
Souza Moura, que foi vereador
e presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Brumado durante a década de
1980. Osmar faleceu nesse
domingo, dia 10, por volta das
08h30, aos 78 anos de idade.
Ele estava internado na UTI do
Hospital Municipal Professor
Magalhães Neto após ter
sofrido um AVC.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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GUANAMBI: PREFEITO M. DE PEDRAS: PREFEITO TOMA
NILO COELHO
POSSE E ANUNCIA SECRETÁRIOS
EXTINGUE ‘TURNÃO’
No dia 1º, em Malhada de
Pedras, Beto de Preto Neto (PSD)
e Gonçalo Pessoa (PT) foram
empossados nos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, para comandarem a
Prefeitura durante a gestão
2021-2024. A chapa foi eleita
no pleito realizado em 15 de
novembro de 2020 com 3.365
votos, o que é equivalente a
52,5% dos votos válidos.
A Cerimônia, transmitida
pelas redes sociais, foi realizada
na Quadra Poliesportiva da
Escola Raios de Sol e contou
com público reduzido devido às

O prefeito de Guanambi, Nilo Coelho (DEM), publicou
o Decreto Nº 01/2020, na edição do Diário Oficial da
sexta-feira, dia 1º, determinando o novo horário de
atendimento ao público nas repartições municipais. Desde
a segunda (04), a Prefeitura de Guanambi, nos seus setores administrativos, funcionará nos dois turnos, das 8h
às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira,
extinguindo assim, o expediente chamado de “turnão”,
utilizado nos últimos anos na maioria dos setores da
administração municipal, que atendia os cidadãos apenas
no período matutino.

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVRIS DE URANDI- COOTRAU
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, CICERO DAVID CAMARGO LOURO, presidente eleito da COOPERATIVA DE
TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE URANDI COOTRAU, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados,
que nesta data são em número de 63 (Sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da Câmara Municipal de Urandi,
Estado da Bahia, na Rua Sebastião Alves Santana nº 57, Centro, CEP: 46.350.000, devido à
necessidade de maior espaço físico e melhores acomodações para presença do maior numero
de associados, no dia 02 de Fevereiro de 2021 às 10:00 (prevista para a primeira convocação)
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação; às 11:00
( prevista para a segunda convocação) horas, com a presença de metade mais um do s
associados, em segunda convocação; ou às 12:00 ( prevista para a terceira convocação)
horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para
deliberar sobre o seguinte assunto:
ORDEM DO DIA:
I - Dissolução Voluntaria da Sociedade
Urandi, 15 Janeiro de 2021.
CICERO DAVID CAMARGO LOURO
PRESIDENTE

restrições estabelecidas por
causa da pandemia de Covid19. Durante o evento, Beto
anunciou os novos secretários
municipais, são eles: Elisângela
Rosa dos Santos Ventura (Educação), Cleyderson Aguiar
Caetano (Saúde), Fernando
Lima Ataíde (Agricultura),
Nadiel Silveira Ferreira (Assistência Social), Maria de Lourdes
Rocha Guimarães (Administração) e Humberto Vieira
Ventura (Esporte, Cultura e
Lazer). As informações são do
site Malhada Online!.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
Nº 001/202 em - 15/01/2021 às 09:30 h, em sua sede, para contratação de empresa para prestar serviços de transportes diversos
(pessoas e materiais) para atender as necessidades das secretarias municipais, conforme especificações do EditaL. Informações
e edital através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta
Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta
Reais) tel. 77 3443-1010. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https:/
/www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial04/01/2021 - Jones Coelho Dias Prefeito, Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 1/21-PA 6/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em transportes diversos (alternativos) para atender
os diversos setores da Prefeitura Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 11.1.21 a 22.1.21 até as
9h, Abertura das Propostas: 22.1.21 às 9h, Disputa: 22.1.21 às 10:00h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de
Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 852289 ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA –
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TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CÁSSIA ENCERROU 3º MANDATO ENTREGANDO
OBRAS PARA A POPULAÇÃO DE MORTUGABA

MARIA NUNES
No dia 30 de dezembro
de 2020, véspera do encerramento do seu 3º mandato
à frente do Governo de
Mortugaba, a prefeita Rita de
Cássia realizou a entrega de
importantes obras para a
população do município. Em
tempos de pandemia do novo
coronavírus, a solenidade de
entrega foi realizada através de
uma 'live' no Facebook. Na
oportunidade, foram entregues:
a nova Praça Padre Durval Soares, que foi totalmente revitalizada e ficou belíssima; o
novo Complexo Educacional
Recreativo, o Posto de Saúde da
comunidade de Canudos, a
reforma e ampliação do Hospital, a quadra de esportes do
Areal, pavimentação asfáltica no
Rodão e a Creche Municipal.
A solenidade de entrega
contou com a participação

especial de D. Lindaura Cerqueira, que é mãe da prefeita
Rita de Cássia e, nos auge dos
seus 86 anos, fez questão de
agradecer à população de
Mortugaba pelo apoio e
carinho que deram a sua filha.
D. Lindaura ainda destacou a
força, competência e honestidade da sua filha na condução dos destinos do município: "Eu, como mãe, me
orgulho muito disso. De
coração, eu agradeço a dedicação e o amor que ela tem
por todos vocês", destacou.
No dia seguinte, a prefeita
de Mortugaba recebeu a
reportagem do Jornal Tribuna
do Sertão/Site Sertão Hoje para
um 'bate-papo', no qual falou
sobre as dificuldades enfrentadas na última gestão, as obras
entregues, as que ainda estão
em andamento e serão entregues pelo próximo gestor e
para deixar uma mensagem de

carinho para toda população.
Veja os principais trechos do
que foi dito por Dona Cássia.
DIFICULDADES
DO
M AND
ATO: "Foi um manANDA
dato muito difícil. Passamos por
3 transições de governo, com
3 Presidentes diferentes. Toda
transição gera transtornos,
paralização no andamento das
coisas e isso nos trouxe muitas
dificuldades. Também tivemos a
greve de caminhoneiros, como
o país nunca tinha visto, que
repercutiu muito na arrecadação
do país. E para completar, no
último ano, uma pandemia
mundial, que trouxe muitas
incertezas, dificuldades em
relação aos fornecedores e falta
de material. Olhando para trás,
apesar de todas essas adversidades, conseguimos fechar o
mandato entregando obras

importantes para Mortugaba".
OBRAS EM ANDAMENT
O: "Além das obras
MENTO:
concluídas e entregues, estamos deixando em andamento:
uma quadra poliesportiva na
escola Dom Homero Leite
Meira, na comunidade Bela
Vista, que está praticamente
90% executada; um auditório
nas escolas Carlos Drummond
de Andrade e João Alves de
Macedo, praticamente com
90% das obras concluídas; o
campo de futebol na Praça
Babuíno, cujos recursos foram
liberados pela Caixa em 2020,
mas ainda não avançou porque
o empreiteiro está tendo
dificuldade para encontrar
material e os preços subiram
bastante. Dentro de pouco
tempo essas obras estarão
concluídas, porque sei do

empenho do novo prefeito em
concluí-las e entregá-las para
a população".
MENSAGEM DE AGRADECIMENT
O: "Hoje eu
GRADECIMENTO:
estou feliz e agradecida a Deus,
aos servidores, a toda equipe,
por terem me ajudado a
chegar ao último ano do
mandato vendo um saldo tão
positivo quanto esse. Enfim, a
palavra chave é gratidão.
Quero aproveitar também para
desejar a todos os mortugabenses um 2021 de muita paz,
saúde, muitas conquistas, e
desejar que o novo prefeito
Heráclito faça uma gestão
exitosa, como foi a primeira
gestão dele e que Mortugaba
possa continuar avançando nas
conquistas e que tudo venha a
melhorar na vida do nosso
povo. Esse é o meu desejo".

