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A Prefeitura de Aracaju, por meio da
Secretaria Municipal do Planejamento,
Orçamento e Gestão (Seplog), convida
a população a participar, no período de
11 de setembro a 23 de outubro, da con-
sulta pública via internet, onde, aces-
sando e sugerindo, o cidadão ajuda na
elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Com a participação popular, a Prefeitura
garante maior transparência às suas
ações. A consulta também serve como
instrumento de maior engajamento da
sociedade na elaboração da Lei
Orçamentária (Loa) para 2016.

O secretário Igor Albuquerque (Seplog)
enfatiza a importância da participação
de todos os segmentos da sociedade
nesta consulta pública, para que as ações
da Prefeitura possam atender ao máxi-
mo à expectativa da população. "Essa é

uma característica da administração do
prefeito João Alves Filho: a participa-
ção popular. Buscamos sempre envol-
ver a população, razão das nossas ações.
Trabalhamos para construir a Aracaju
que todos desejamos e por isso estamos
sempre ouvindo os anseios da popula-
ção", enfatiza.

Para esta consulta, está sendo dispo-
nibilizado um link no site da Prefeitura
(www.aracaju.se.gov.br). Inicialmente o
internauta precisa preencher um ques-
tionário simples, contendo uma parte de
informações pessoais, as quais permiti-
rão realizar um perfil de quem está suge-
rindo, e também mapear de onde são as
sugestões apresentadas. A outra parte
do questionário permitirá que o cida-
dão eleja as principais ações que dese-
ja ver realizadas. As respostas possibi-

litarão que a Prefeitura tenha conheci-
mento das ações prioritárias, como tam-
bém avalie a sensibilidade da população
em relação a várias áreas de atuação da
PMA.

No Planejamento Orçamentário, deve-
rão ser estimadas as receitas que o muni-
cípio espera arrecadar durante o ano de
2016, assim como deverão ser fixados
os gastos a serem realizados com tais
recursos em cada secretaria e em diver-
sas modalidades e formas.

Vale salientar que a Consulta Pública,
proposta online, não esgota as formas
de participação na elaboração do orça-
mento, já que ocorrerá audiência públi-
ca presencial na seda da Prefeitura de
Aracaju no dia 15 de outubro, a partir
das 14h, para a qual a Prefeitura convi-
da a população a participar.

Deputado solicita recuperação
de prédio público no Sertão

O deputado estadual Luiz
Mitidieri (PSD) apresentou na
Assembleia Legislativa uma
indicação ao governador
Jackson Barreto pedindo pro-
vidências para a recuperação
do prédio da Polícia da
Caatinga no povoado Vaca
Serrada, em Porto da Folha.

O deputado Mitidieri justifi-
ca sua indicação no fato da
importância da atuação da
Polícia da Caatinga em seu
local de origem, considerado
um ponto estratégico e privi-
legiado, garantindo uma maior
segurança para a população
do alto sertão sergipano, nota-

damente no atendimento aos
municípios de Porto da Folha,
Monte Alegre, Poço Redondo
e Canindé de São Francisco.

Entende o deputado Luiz
Mitidieri que a transferência
do Pelotão da Caatinga para
Nossa Senhora da Glória con-
traria os objetivos da implan-
tação daquela corporação,
comprometendo a segurança
do alto sertão, daí a necessi-
dade de que sejam recupera-
das as instalações em Vaca
Serrada, para que a Polícia da
Caatinga retorne às suas ori-
gens e traga de volta a tran-
quilidade para a região.

O
dinheiro dos depó-

sitos judiciais refe-
rente à lei aprova-
da, semana passa-

da, na Assembleia Legislativa,
poderá estar à disposição do
governo do Estado já nos pró-
ximos dias. Ontem, o líder da
bancada governista na
Assembleia Legislativa, depu-
tado Francisco Gualberto (PT),
disse que os cerca de R$ 500
milhões, o que equivale a 70%
dos depósitos judiciais, con-
forme determina a lei aprova-
da, já poderão entrar nos pla-
nos da equipe econômica do
governo para o pagamento da
folha salarial.           

O deputado explicou que o
dinheiro servirá para o paga-
mento do déficit da previdên-
cia social do Estado, pois essa
questão está contida na lei apro-
vada na semana passada depois
de muita discussão entre situa-
ção e oposição. “Com relação
à utilização ou não do dinhei-
ro neste mês, a equipe econô-
mica do governo se reunirá

hoje (ontem) no final do dia,
exatamente para essas defini-
ções, de acordo com a realida-
de financeira e econômica do
Estado”, disse Gualberto, infor-
mando que, logo após ser apro-
vado, o projeto foi sancionado
pelo governador Belivaldo
Chagas (em exercício) e publi-
cado no Diário Oficial.

O líder governista fez ques-
tão de frisar que a lei deixa
claro que o dinheiro será utili-
zado para pagamento de pre-
catórios e para o déficit da pre-
vidência. “Para pagar a folha,
em média, por mês, o Estado
precisa retirar do Tesouro cerca
de R$ 70 milhões para paga-
mento dos inativos. Esse é o
déficit da previdência. Portanto,
os recursos só poderão ser uti-
lizados com essa finalidade”,
garantiu Francisco Gualberto.

Sobre atraso ou não de paga-
mento de salário de servidores
referente a agosto, o deputado
disse que o governo fará de
tudo para que nenhum traba-
lhador seja prejudicado. “Não

tenho essa informação com pre-
cisão porque será exatamente
nessa reunião de hoje (ontem)
à tarde que todos os números
serão trabalhados e a decisão
será tomada pela equipe do
governo. Mas esperamos sem-
pre o melhor”, confirmou
Gualberto.

• OAB
Diante da publicação no Diário

Oficial do Estado de Sergipe
da Lei Complementar que auto-
riza o uso dos depósitos, a
Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Sergipe, atra-
vés de seu presidente, Carlos
Augusto Monteiro, começou a
adotar providências e ações
objetivando alertar diversas
autoridades sobre um ponto
fundamental estabelecido no
Projeto de Lei Complementar
08/2015, em seu artigo 1°, pará-
grafo 6°, inciso II, aprovado
pela assembleia na semana pas-
sada, em que prevê que os
poderes, Executivo e Judiciário
terão que celebrar “Termo de

Compromisso”, regulando a
transferência da responsabili-
dade pela administração dos
depósitos.

“Como o Tribunal de Justiça
de Sergipe já se posicionou con-
trário à edição dessa lei, o nosso
objetivo é de fazer um alerta
sem o prejuízo do enfretamen-
to da ação pelo Supremo
Tribunal Federal e esclarecer a
essas autoridades que o
Executivo não poderá utilizar
esse crédito sem antes celebrar
esse termo de compromisso
com o TJ, sob pena de se cons-
tituir alguma infração”, ressal-
tou Carlos Augusto Monteiro,
presidente da OAB/SE. A
Seccional vem buscando orien-
tar todos os atores envolvidos
neste processo, deixando claro
quais são os pontos da lei que
precisam ser respeitados.

Nesta sexta-feira (28), Carlos
Augusto se reunirá com o pre-
sidente do Tribunal de Justiça,
Luiz Antônio Araújo Mendonça,
para tratar do assunto e audiên-
cias com o procurador-geral de

Justiça, José Rony Silva
Almeida, e com o presidente

do Tribunal de Contas, Carlos
Pinna de Assis.  

Deputado Francisco Gualberto diz que dinheiro estará disponível nos próximos dias; OAB/SE promete reação
“Governo pagará Previdência com depósitos”

SEPLOGCAATINGA

Prefeitura lança consulta pública para o LOA 2016

O senador Eduardo Amorim (PSC),
membro titular da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) integrou a sabatina que recon-
duziu Rodrigo Janot à Procuradoria-
Geral da República. O senador pediu
sugestões a Janot sobre o combate
à corrupção e perguntou sua opinião
sobre o uso dos depósitos judiciais
pelos estados.

Rodrigo Janot respondeu que,
quanto às medidas legislativas para
aprimorar o combate à corrupção,
existem dez propostas pelo
Ministério Público Federal. Segundo
o procurador, elas são utópicas por
assunto, que na verdade se desdo-
bram em 23 Projetos de Leis; já
quanto aos depósitos judiciais, ele
disse que “já acionei ação direta de
inconst i tucional idade para os
Estados do Rio de Janeiro, Paraná,
Paraíba e Minas Gerais. Todos com

pedido de cautelar”.
Sobre Sergipe, Janot solicitou ao

senador Eduardo que encaminhe a
Lei Complementar 264, de 2015, do
Estado, que autoriza o governo a uti-
lizar os recursos dos depósitos judi-
ciais e extrajudiciais, independente-
mente de que o Estado seja par te,
fato que vislumbra inconstitucionali-
dade. “O senador pode me encami-
nhar a lei, que ajuízo como fiz com
outros estados”, explicou Janot.

Ontem, o gabinete do senador pro-
videnciou a confecção de ofício e
já encaminhou à Procuradoria-Geral
da República o Projeto de Lei. “Essa
medida do Governo de Sergipe vem
gerando insatisfação de vários seg-
mentos da sociedade sergipana,
entre as quais a Ordem dos
Advogados de Sergipe e a
Associação dos Magistrados do
Estado”, disse Eduardo.
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O vereador Adriano Oliveira
(PSDB), o “Adriano Taxista”, ocu-
pou a tribuna da Câmara
Municipal para rebater a pro-
posta do vereador Renilson Felix
(DEM), sustentada pelo também
vereador Bigode do Santa Maria
(PMDB), de tornar obrigatório,
para os permissionários dos táxis
cadastrados na SMTT
(Superintendência Municipal de
Transportes e Trânsito) de
Aracaju, a assinatura da cartei-
ra dos motoristas auxiliares ou

defensores. Adriano avalia que
os colegas parlamentares, defen-
sores do transporte clandestino
de passageiros, querem agora
dividir a categoria que tem auto-
rização para prestar o serviço. 

Diante da proposta de Renilson
Felix, apoiada pelo vereador
Bigode do Santa Maria, Adriano
disse que “desde o anúncio desta
proposta que os taxistas de
Aracaju estão revoltados. Até os
defensores ficaram insatisfeitos.
Infelizmente, os vereadores
Renilson e Bigode ficaram cha-
teados com as apreensões da
SMTT, que está combatendo os
clandestinos que eles apadri-

nham, e agora querem dividir
quem trabalha legalizado”.

Em seguida, Adriano Taxista
disse que “querem beneficiar a
quem? Como é que se faz uma
proposta dessas sem consultar
a categoria, sem reunir os taxis-
tas e defensores e buscar um
entendimento? O motorista auxi-
liar, quando o permissionário
não está rodando, vai para a rua
e tem que suar para tirar o
dinheiro da diária e para fazer
a sua renda. Como é que um
permissionário vai assinar a cate-
goria do defensor? É evidente
que não vai, e isso vai desem-
pregar muita gente”, explicou.

Adriano insistiu pontuando
que este é um projeto polêmi-
co, que não conta com o apoio
da categoria. “Os trabalhadores
não aceitam isso. Isso é deses-
pero de quem defende a ban-
deira da ilegalidade. Os verea-
dores podem não ter o conhe-
cimento, mas cada permissio-
nário de táxi tem o direito pela
lei de ter até dois defensores ou
motoristas auxiliares. E esses
defensores só podem trabalhar
com um curso de capacitação
de taxistas que é obrigatório,
além de manter o seu INSS pago
como autônomo. A categoria
está revoltadíssima”.

ADRIANO TAXISTA

“Vereadores querem dividir quem trabalha na legalidade”
Gustinho quer que regularização
das “cinquentinhas” seja gratuita

O deputado Gustinho Ribeiro
(PSD) defenderá junto ao
Governo do Estado que a
regularização das motos de 50
cilindradas seja gratuita. A exi-
gência do emplacamento das
famosas “cinquentinhas” está
prevista na Lei Federal nº
13.154/2015, mas a proposta
do deputado tem como obje-
tivo não cobrar pela regulari-
zação dos ciclomotores de 50
cilindradas que já estão em cir-
culação.

Para Gustinho, a ideia aten-
de ao apelo do cidadão sergi-
pano que foi pego de surpre-
sa com a obrigatoriedade de
regularização. “Cerca de 50
mil sergipanos utilizam a cin-
quentinha como meio de trans-
porte. Nossa intenção é bene-
ficiar essas pessoas que foram
pegas de surpresa com essa
necessidade de regularização”,
afirmou o deputado.

Gustinho falou sobre a pro-
posta hoje, quando a

Assembleia Legislativa de
Sergipe realizou uma sessão
itinerante, no município de
Itabaiana. “A cidade de
Itabaiana possui um grande
número de motocicletas e o
tema é importante para esta e
outras cidades”, falou.

O deputado destacou ainda
que a ideia de só cobrar a
regularização das novas
motocicletas já é uma reali-
dade no Estado de Alagoas,
e avisou que iria se reunir
com o governador em
Exercício, Belivaldo Chagas
(PSB), para discutir a ideia.
Ele também pediu o apoio de
todos os deputados.

“A ideia é que possamos isen-
tar da taxa de regularização
as motocicletas que já estão
circulando. Ao apresentar essa
indicação, tenho certeza que
estamos prestando um gran-
de serviço à sociedade, garan-
tindo o transporte de muitos
trabalhadores”, concluiu.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Habacuque Villacorte
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