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1. INTRODUÇÃO
As principais ações de comunicação realizadas pela SECOM levaram
informações de utilidade pública à população e mostraram a atuação Superintendência
Municipal de Trânsito e Transporte de Barra dos Coqueiros- SMTT.
As ferramentas utilizadas pela Secretaria de Comunicação - SECOM foram as
mídias sociais, o facebook oficial da Prefeitura de Barra dos Coqueiros e o portal da
Transparência, Site Oficial da Prefeitura, Spot, áudios de campanha e notícias transmitidas
através de carro de som.
A SECOM esteve presente em todos os eventos do governo municipal,
assessorando, apoiando e realizando a cobertura para que a informação pudesse ser
transmitida para a população. Este relatório apresenta as principais ações desenvolvidas
pela Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Barra dos Coqueiros- SMTT.
2. AÇÕES REALIZADAS MÊS A MÊS
2.1 JANEIRO
SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS E POLÍCIA MILITAR REALIZARAM OPERAÇÃO BARRA
SEGURA
Foi realizada no município de Barra dos Coqueiros, por meio da
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT/Barra e da 2ª Companhia de
Policiamento Independente, através do Major Mateus, a Operação Barra Segura.
O superintendente da SMTT/Barra, avaliou positivamente a Operação
realizada na quinta-feira (03) e a receptividade dos condutores. “Durante as primeiras horas
de desenvolvimento da Operação, avaliamos positivamente, pois as pessoas abordadas nos
aplaudem porque se sentem seguras, de forma que o nosso objetivo é deixar o município de
Barra dos Coqueiros seguro, sem que a bandidagem tenha acesso à cidade para a prática de
crimes e demais delitos”, disse o superintendente.
A operação foi realizada na Avenida de acesso à cidade, ao descer da Ponte
Construtor João Alves e, de acordo com o superintendente, à frente da Operação, também
serão realizadas em pontos estratégicos do Centro da Cidade.
De acordo com o Major Mateus, através da Operação Barra Segura, bloqueios
táticos são realizados e a SMTT/Barra impede que veículos roubados ou em condições
irregulares adentrem o município de Barra dos Coqueiros e a Polícia Militar (2ª Companhia
de Policiamento), coíbe o acesso de armas e drogas no município, numa parceria que tem
dado certo entre a Polícia Militar e a SMTT/Barra, refletindo através do acréscimo da
segurança dos barracoqueirenses.
A Operação foi realizada em locais estratégicos e em momentos oportunos
para surpreender os cidadãos que tentam adentrar o município de Barra dos Coqueiros com
veículos roubados ou em condições ilícitas, além de porte de armas ou drogas.
SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS REALIZOU OPERAÇÃO PARA INIBIR A CRIMINALIDADE
DO MUNICÍPIO
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros esteve realizando uma série de operações em pontos estratégicos da cidade com
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o objetivo de diminuir a criminalidade, inibindo furtos de veículos, a comercialização de
drogas e o acesso de veículos em situação irregular.
Seguindo a determinação do superintendente da SMTT/Barra, os agentes da
SMTT intensificaram as ações, realizando diversas operações.
Foram abordados e fiscalizados cerca de cem veículos, alguns por conta de
atitude suspeita.
De acordo como o superintendente da SMTT/Barra, as ações contaram com o
apoio da polícia militar, durante os finais de semana para dar tranquilidade à população do
município de Barra dos Coqueiros.
SMTT/BARRA REALIZOU FISCALIZAÇÕES NAS REGIÕES DE PRAIAS DO MUNICÍPIO PARA
AUMENTAR A SEGURANÇA E EVITAR ACIDENTES
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT/BARRA
esteve realizando uma série de ações no município de Barra dos Coqueiros, para promover a
segurança dos moradores e turistas que visitavam a cidade.
A operação ‘Banhista Seguro’ foi uma delas, através da qual as equipes da
SMTT/Barra realizaram fiscalizações nas regiões de praia do município.
O Superintendente da SMTT/Barra, Gilvan Mercenas, informou que a
fiscalização nas praias de Barra dos Coqueiros continua. “A operação teve o objetivo de
promover a paz e segurança aos banhistas e turistas que vierem desfrutar das nossas belezas
naturais”, explicou Mercenas.
De acordo com Gilvan Mercenas, a determinação judicial da Comarca de Barra
dos Coqueiros foi seguida à risca, de maneira que aqueles que insistiram em transitar com
veículos na região de areia das praias, tiveram o veículo apreendido.
2.2 FEVEREIRO
SMTT/BARRA REALIZOU “OPERAÇÃO BANHISTA SEGURO” NAS PRAIAS DA CIDADE
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros – SMTT/Barra realizou a ‘Operação Banhista Seguro’, fiscalizando as praias,
proporcionando segurança aos frequentadores.
No domingo (03/02), os agentes da SMTT/Barra permaneceram nas praias da
Costa e do Jatobá para fiscalizar e orientar a todos a cumprir a Lei Municipal 137/2000 e
atender a determinação Judicial.
O superintendente da SMTT/Barra, solicitou a compreensão dos condutores
de veículos para que não transitassem pela areia da praia, do contrário seriam submetidos
às punições previstas pela Lei.
SUPERINTENDENTE DA SMTT/BARRA LANÇOU PROJETO TRÂNSITO NAS ESCOLAS
O superintendente da SMTT/Barra, lançou o Projeto Trânsito nas Escolas, na
manhã da quinta-feira (14), na Escola Municipal São Francisco de Assis.
O projeto foi idealizado pelo superintendente, o qual ressaltou que a iniciativa
tem a finalidade de conscientizar as crianças. "O projeto Trânsito nas Escolas tem por
objetivo um Trânsito futuro mais humano, com menos mortes, atingindo todas as escolas da
cidade de Barra dos Coqueiros", explicou.
Diariamente, o superintendente visitou as unidades de ensino da cidade, nos
turnos da manhã e tarde.
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Durante as apresentações, iriam ser levadas dicas e informações sobre o
trânsito para as crianças e os adolescentes.
USUÁRIOS DO SCFV PARTICIPARAM DE AULAS INAUGURAIS DE CAPOEIRA E JIU-JITSU
A Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
assiste crianças e adolescentes com idades entre 06 e 17, por meio do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, cujas atividades iniciaram para o ano de
2019.
Os usuários que já participavam do Serviço iniciaram as atividades no dia 11 e
na manhã da quinta-feira (14), foram realizadas aulas inaugurais de capoeira e jiu-jitsu.
Os novatos puderam realizar inscrições no dia 18, na sede do antigo Peti, atual SCFV,
localizado no Conjunto Prisco Viana.
EQUIPE DA SMTT/BARRA LIBEROU RUA INTERDITADA IRREGULARMENTE POR
MORADORES NO OLIMAR
Na manhã da sexta-feira (22), o superintendente Municipal de Transportes e
Trânsito – SMTT/Barra, Gilvan Mercenas, encaminhou uma equipe para a Rua São Pedro,
localizada nas proximidades do Posto Presidente, Bairro Olimar.
A liberação da rua atendeu à solicitação da maioria população no referente à
interdição, feita por cerca de cinco moradores. A equipe da SMTT/Barra se deslocou até a
Rua, contando com o apoio da Polícia Militar de Sergipe.
O superintendente explicou que ninguém tem o direito de obstruir a via
pública e detalhou o trabalho pacífico realizado pelo órgão. “Os moradores que interditaram
a rua, cerca de cinco, reivindicam que a abertura da Rua São Pedro gerou ônus, pois a
localidade que antes era sem saída, agora serve como válvula de escape; e o trecho que
aguarda calçamento gera poeira para as casas dos moradores”, disse.
A Rua São Pedro foi desobstruída pacificamente e as reivindicações dos
moradores que alegaram usar do ato apenas para chamar a atenção do poder público, serão
levadas à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Barra dos Coqueiros para que
sejam solucionadas.
2.3 MARÇO
BLITZ EDUCATIVA CONSCIENTIZOU FOLIÕES NA ENTRADA DA CIDADE SOBRE OS DIVERSOS
TIPOS DE VIOLÊNCIAS
Na manhã da sexta-feira, 01 de março, a Secretaria Municipal de Assistência
Social, por meio do Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS;
Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DEPIR; e do Centro de Referência da
Mulher – CRM; realizou uma Blitz Educativa de enfrentamento da Exploração e Violência de
Crianças, Adolescentes, Mulheres, Racismo e Homofobia. O tema do movimento foi “Não
use máscara. Respeite, proteja e garanta!”
Reunidas na rótula de acesso à cidade, as equipes dos órgãos responsáveis
distribuíram panfletos, folders, adesivos, bolsinhas, abanadores, todos repletos de
informações de como combater todos os tipos de violências, para os condutores que
acessaram o município e os povoados.
As mensagens esclareceram os tipos de ações que se enquadram como
violências. Foi entregue o violômetro, uma lista de comportamentos criminosos que devem
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ser denunciados, a exemplo de xingamentos; mão boba; preconceitos de raça, orientação
sexual, religiosidade; gênero; entre outras e as ferramentas existentes para denunciar esses
crimes.
O CREAS, DEPIR e o CRM desenvolvem ações no município, atendendo
usuários do sistema de combate à vulnerabilidade, acolhendo e reinserindo na sociedade,
através da profissionalização e empedramento no mercado de trabalho.
A Blitz foi realizada com o apoio da Polícia Militar de Sergipe,
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito -SMTT/Barra, e a Secretaria Municipal
de Comunicação.
A SMTT/BARRA INFORMOU QUE A RENOVAÇÃO DOS ALVARÁS SE ESTENDERAM ATÉ A
SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO
O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros, informou que a renovação dos alvarás aos permissionários dos sistemas de táxis,
moto-táxi e transporte escolar da cidade de Barra dos Coqueiros seria realizada na sextafeira, 29 de março.
Aos permissionários que não renovaram o alvará até a data informada, foi
imposta uma multa automática no sistema da SMTT/Barra. “Após o dia 29 de março, foi
imposta a multa automática no sistema da SMTT/BARRA, não podendo anistiá-lo, bem como
não pode fazer o transporte de passageiros até que renovasse o seu alvará de
funcionamento. O trabalho continuou com responsabilidade, a serviço da população”, disse
o superintendente.
2.4 ABRIL
DOMINGO: SMTT/BARRA ATUOU PELAS RUAS DA CIDADE DURANTE A CAVALGADA DA
FELICIDADE
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros - SMTT /BARRA, sob o comando do superintendente, e equipe, atua
incansavelmente para promover segurança aos munícipes em dias de lazer, comemorações
religiosas, em diversos períodos.
No domingo de páscoa, 21, às 17h, contando com a supervisão do Sargento
Cruz, a equipe esteve nas ruas da cidade, conduzindo o trânsito para a realização da
Cavalgada da Felicidade.
Em sua fala, o superintendente expôs a atuação do órgão, através de sua
equipe, presente em todos os eventos e situações, promovendo um trânsito seguro. “A
SMTT/Barra se faz presente pelo dia e noite, meio e finais de semana, em todos os eventos
religiosos ou particulares servindo a população em geral, digno de elogios e
reconhecimento”, disse o superintendente.
SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS REALIZOU PROJETO TRÂNSITO NAS ESCOLAS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros realizou o Projeto “Trânsito nas Escolas”, através do qual tem conscientizado os
futuros motoristas e pedestres sobre as medidas importantes que promovem um trânsito
seguro.
A equipe da SMTT/Barra tem visitou as unidades de ensino da cidade para
levar essa mensagem para as crianças e adolescentes, pois eles multiplicam as informações
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junto as suas famílias, sendo verdadeiros agentes fiscalizadores, o que resulta diretamente
na diminuição dos índices de violência no trânsito.
Na terça-feira (14), o Projeto teve continuidade com a visita da equipe da
SMTT/Barra ao Colégio Sagrados Corações, localizado no Loteamento Olimar, com diversos
temas referentes ao uso da faixa de pedestre; consumo de bebida alcoólica enquanto dirige;
e o uso do aparelho celular ao volante.
O superintendente da SMTT/Barra, revelou com a equipe foi recebida com
carinho pelos professores e alunos. “O Trabalho continua com seriedade e responsabilidade
em defesa da população”, disse.
SMTT/BARRA LEVOU PROJETO TRÂNSITO NAS ESCOLAS DOS POVOADOS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT/Barra, por
meio de seu superintendente e sua equipe deu continuidade ao Projeto Trânsito nas Escolas.
As equipes da SMTT/Barra visitaram o Povoado Touro e o Loteamento
Marivan. O Projeto Trânsito visitou o Colégio José Augusto, localizado no Povoado Touro; e o
Colégio Educarte, localizado no Loteamento Marivan.
As visitas foram realizadas na semana passada, com diversos temas referentes
ao uso da faixa de pedestre; uso correto do capacete; respeito aos semáforos; consumo de
bebida alcoólica antes de dirigir; e à utilização do aparelho celular ao volante.
Medidas preventivas que os estudantes multiplicam em suas casas para os
seus familiares, diminuindo o número de acidentes e formando condutores conscientes.
2.5 MAIO
SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS REALIZOU PROJETO TRÂNSITO NAS ESCOLAS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Barra dos
Coqueiros realizou o Projeto “Trânsito nas Escolas”, através do qual tem conscientizado os
futuros motoristas e pedestres sobre as medidas importantes que promovem um trânsito
seguro.
A equipe da SMTT/Barra tem visitou as unidades de ensino da cidade para
levar essa mensagem para as crianças e adolescentes, pois eles multiplicam as informações
junto as suas famílias, sendo verdadeiros agentes fiscalizadores, o que resulta diretamente
na diminuição dos índices de violência no trânsito.
Na terça-feira (14), o Projeto teve continuidade com a visita da equipe da
SMTT/Barra ao Colégio Sagrados Corações, localizado no Loteamento Olimar, com diversos
temas referentes ao uso da faixa de pedestre; consumo de bebida alcoólica enquanto dirige;
e o uso do aparelho celular ao volante.
O superintendente da SMTT/Barra, revelou com a equipe foi recebida com
carinho pelos professores e alunos. “O Trabalho continua com seriedade e responsabilidade
em defesa da população”, disse.
SMTT/BARRA LEVOU PROJETO TRÂNSITO NAS ESCOLAS DOS POVOADOS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT/Barra, por
meio de seu superintendente e sua equipe deu continuidade ao Projeto Trânsito nas Escolas.
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As equipes da SMTT/Barra visitaram o Povoado Touro e o Loteamento
Marivan. O Projeto Trânsito visitou o Colégio José Augusto, localizado no Povoado Touro; e o
Colégio Educarte, localizado no Loteamento Marivan.
As visitas foram realizadas na semana passada, com diversos temas referentes
ao uso da faixa de pedestre; uso correto do capacete; respeito aos semáforos; consumo de
bebida alcoólica antes de dirigir; e à utilização do aparelho celular ao volante.
Medidas preventivas que os estudantes multiplicam em suas casas para os
seus familiares, diminuindo o número de acidentes e formando condutores conscientes.
2.6 JUNHO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ENCERROU SEMANA DO MEIO AMBIENTE COM BLITZ
AMBIENTAL
Na manhã da quinta-feira, 07, a prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com o Consórcio Público da Grande
Aracaju, realizaram a II Blitz Ambiental no município.
A Blitz aconteceu na rótula da entrada da cidade, onde os motoristas
receberam lixeiras veicular, sementes de Ipê, além de orientações sobre os danos causados,
quando jogamos o lixo nas vias públicas e na cidade.
De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Barra dos Coqueiros essa
ação, faz parte das comemorações alusivas à semana do Meio Ambiente, e conta com a
parceria do Consórcio Público da Grande Aracaju, Secretaria de Comunicação do município,
SMTT Municipal, e a empresa Celse, que nos ofertou as sacolas de lixo veicular. Presente
também na ação, o superintendente do Consórcio, Evaldino Calazans, ressaltou da
importância dessa Blitz, "visando conscientizar os motoristas, em não jogar o lixo produzido
dentro do veículo, nas ruas da cidade, pois, além de ser prejudicial ao meio ambiente, deixa
a cidade suja, e nesse período chuvoso, entope os esgotos, e mais preocupante ainda é a
proliferação que pode gerar, do mosquito da dengue".
2.7 JULHO
SMTT REALIZOU MOBILIZAÇÃO PARA GARANTIR SEGURANÇA NO TRÂNSITO
A Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de Barra
dos Coqueiros realizou na sexta-feira (05), mais uma operação "Barra Segura". A abordagem
foi realizada na Av. Oceânica, em frente a Galeria Gabes teve como objetivo coibir
motoristas infratores que possam oferecer risco para Sociedade, que tenham ingerido
bebidas alcoólicas ou que trouxessem alguma irregularidade no veículo.
Segundo Luan Paulo, diretor de fiscalização da SMTT/Barra, as ações de
abordagens foram realizadas toda semana, "o intuito da operação foi garantir a segurança
no trânsito do município e reduzir a quase zero o número de acidentes, por Isso foi realizado
toda semana em diversos pontos da nossa Cidade", ressaltou.
Nesta ação coordenada por Luan Paulo, com auxílios dos agentes Eron e Brito,
foram abordados cerca de 120 veículos, com dois veículos apreendidos com licenciamentos
vencidos e que foram removidos ao pátio do DETRAN.

Relatório de Gestão da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte
de Barra dos Coqueiros

2019

2.9 SETEMBRO
ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS REALIZOU DESFILE CÍVICO
Na manhã da sexta-feira, 06 de setembro, a Escola Municipal São Francisco de
Assis, promoveu um momento de civismo e cidadania em comemoração ao dia da
Independência do Brasil, 07 de setembro.
O Desfile Cívico aconteceu por algumas ruas
da cidade e reuniu cerca de cinquenta alunos, que foram
prestigiados pelos seus familiares e pelos moradores locais.
Segundo a coordenadora-geral da escola,
Roberta Kelly, o desfile cívico foi mais uma das atividades
que foram desenvolvidas ao longo da “Semana da Pátria”,
realizada pela unidade escolar.
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, acompanhou
o desfile, garantindo a segurança de todos os envolvidos.
SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS INICIOU SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por
meio da Superintendência Municipal de Transporte e
Trânsito de Barra dos Coqueiros, realizou no período de 18
a 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito, com o
tema: ‘No trânsito o sentido é a vida’. A programação foi
iniciada na quarta-feira, 18 de setembro, com uma missa
em Ação de Graça na Igreja Santa Luzia.
Nos dias 19 a 24, os agentes de trânsito do município e convidados foram
palestrar nas escolas, além de realizar ações de conscientização dos condutores e pedestres.
Já no dia 25, aconteceu o tradicional passeio ciclístico que reuniu estudantes e
demais moradores, na busca por um trânsito mais humano e seguro. Os ciclistas saíram da
Praça Santa Luzia em direção à Praça de Eventos do Conjunto Prisco Viana, e ao final do
passeio aconteceu o sorteio de uma bicicleta.
De acordo com o superintendente, para participar do sorteio basta participar
do passeio ciclístico. “Para concorrer a bicicleta, é preciso cumprir todo o percurso do
passeio ciclístico, pegar a senha premiada que será distribuída ao final do passeio e aguardar
a sorte”, completou.
2.11 NOVEMBRO
SUPERINTENDENTE DA SMTT DE BARRA DOS COQUEIROS REALIZOU REUNIÃO PARA
DISCUTIR SITUAÇÃO DOS TAXISTAS E DOS MOTORISTAS DE MICRO-ÔNIBUS DA BARRA E
DE PIRAMBU, APÓS INTERDIÇÃO DA PONTE
Na manhã do dia 27 de novembro, o superintendente Municipal de
Transportes e Trânsito de Barra dos Coqueiros, realizou uma reunião juntamente com o
prefeito de Pirambu, com os representantes dos sindicatos dos taxistas de Barra dos
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Coqueiros, de Pirambu e do
estado de Sergipe; com os
representantes da empresa
de micro-ônibus - Via Norte
e com o diretor de
transporte da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade
(SEDURBS). O encontro se deu após a interdição da ponte que liga os municípios de Barra
dos Coqueiros e Pirambu, visando orientar os condutores de táxis e de micro-ônibus da
região, a respeito da legalidade das atividades exercidas durante este período de
revitalização da ponte.
De acordo com o superintendente a reunião foi extremamente importante
para ambos os municípios.
“Essa reunião teve a finalidade de afinarmos, logo após essa interdição da
ponte, a situação conflituosa entre os taxistas e os motoristas dos ônibus da Via Norte, sem
que aja nenhum tipo de prejuízo maior para esses condutores. Restabelecendo a ordem
entre esses trabalhadores”, destacou o superintendente.
O superintendente também disse esperar que os motoristas se entendam e
atendam a população da melhor forma possível, daqui em diante.
2.12 DEZEMBRO
A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GARANTE COMIDA NA MESA PARA MAIS DE 3 MIL
CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
O Governo Municipal de Barra dos Coqueiros, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na
edição de dezembro do Programa de Complementação Alimentar
Comida na Mesa.
Através de recursos próprios, a “Administração”,
levou dignidade à mesa de 3.350 famílias cadastradas na sede e
nos povoados do município de Barra dos Coqueiros.
As equipes da Assistência Social atendem nos dias
16, das 08h às 12h e das 4h às 17h, em pontos de distribuição estratégicos para a população
da sede do município e da Atalaia Nova e nos seguintes locais: Auditório II da Assistência
Social, no Centro Comunitário dos Idosos e na Secretaria Especial da Atalaia Nova.
No dia 17, foi a vez dos cadastrados nos povoados Olhos d’Água, Capuã,
Jatobá, Touro, Canal São Sebastião e Pontal da Ilha, a partir das 8h.
Dona Ediegina Limeira de Barros é beneficiária do Programa desde o ano de
2017, e agradecida, falou sobre a importância de receber a cesta básica. “O Programa
Comida na Mesa é muito importante para mim, até porque eu não tenho emprego fixo, uma
vez ou outra que eu consigo uma diária como diarista. Eu agradeço muito ao nosso prefeito
por sempre estar pensando naqueles que mais precisam, dando essa complementação
alimentar da melhor qualidade”, disse.
No mês de dezembro a Secretaria de Assistência Social recolheu todas as
carteiras do programa e em janeiro de 2020, novas carteiras serão substituídas. A entrega

Relatório de Gestão da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte
de Barra dos Coqueiros

2019

dos benefícios foi realizada com a ajuda das equipes dos técnicos em Assistência Social e
com o apoio logístico da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT.
DEPIR REALIZOU 3º CORTEJO PARA OXUM
No domingo, 22 de dezembro, as
Casas de Matriz Africana, juntamente com a
Associação dos Canoeiros das Tototós do Estado de
Sergipe, e Departamento da Promoção da Igualdade
Racial de Barra dos Coqueiros, realizaram o 3º
Cortejo para Oxum, com o tema “Nessa cidade todo
mundo é D´Oxum”.
O cortejo terrestre teve iniciou às
15h, percorrendo a Avenida Oceânica em direção ao atracadouro das Tototós, localizado na
rua da Frente. Em seguida, foi a vez do cortejo fluvial, onde as saudações a Oxum foram
marcadas pela entrega de presentes biodegradáveis: flores naturais e perfumes em frascos
especiais, como manda a tradição. Durante todo o percurso os Pais e Filhos de Santos, além
dos simpatizantes, entoaram canções dedicadas à Rainha da Água Doce.
O evento contou com o apoio da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio
das Secretarias Municipais de Cultura, Assistência Social, Turismo, Comunicação Social, e da
SMTT.
PREFEITO ENVIOU PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROJETO PARA A
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DEFESA SOCIAL
Prefeito autoriza realização do Concurso
Público. Na segunda-feira, 23 de dezembro, o prefeito
assinou o projeto para o concurso público e na
oportunidade anunciou a implantação da Secretaria
Municipal de Defesa Social. Após solenidade, foi servido
um delicioso café da manhã e o gestor aproveitou para
parabenizar o trabalho das Policias Civil e Militar.
“É com muita alegria, que hoje estamos
autorizando a publicação para realização do concurso público em nosso município e é com
muito orgulho que realizaremos através desse concurso a criação de 581 vagas para diversos
cargos, incluindo para agentes da SMTT e Guarda Municipal. A realização será por meio de
uma banca nacional, que será divulgada até o dia 20 de janeiro. Estamos também no dia de
hoje, implantando a Secretaria de Defesa Social, que será comandada pelos secretários,
Tenente Ronaldo e Sargento Cruz. Quero parabenizar o excelente trabalho desenvolvido
pelas policias Civil e Militar, em nossa Barra dos Coqueiros, hoje completamos 61 dias sem
homicídios e isso é fruto da integração das duas policias, da parceria e comprometimento
dos nossos policiais que tem no comando o Delegado Dr. Werner e do major Matheus,
agradeço e parabenizo pelo importante trabalho de todos, ao pessoal do Gato, Jean, RAP, a
todos que fazem parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em nome do nosso
secretário estadual. Parabéns e Feliz Natal para todos”, encerrou o Prefeito.

