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É a primeira vez que a Câmara da Capital abre espaço para que a sociedade sugira propostas à LDO 2012

Helder Moura
heldermoura@correiodaparaiba.com.br

Punição aos professores
Vale a pena refletir sobre essa mensagem enviada, 

no final de semana, pela leitora Maria de Lourdes Britto 
(mariadelourdesbritto@hotmail.com), professora da rede 
estadual. Ela se reporta ao tratamento dispensado pelo 
Governo Ricardo Coutinho aos docentes.

Diz a professora: “Os Professores do Estado não 
foram os primeiros nem serão os últimos a receber o trata-
mento desrespeitoso e afrontoso que este Governo adotou 
diante das questões salariais que envolvem funcionários 
das diversas categorias dos servidores públicos”.

Adiante: “O governo de Ricardo Coutinho defla-
grou um processo de retaliação contra os professores que 
reivindicam o pagamento do piso salarial da categoria, 
punindo de forma generalizada até quem estava de licença 
para tratamento de saúde não pagando os vencimentos do 
mês de maio referentes aos dias paralisados dos profes-
sores, onde até agora não tiveram a reposição das perdas 
salarias ocorridas”.

E pra arrematar: “É com profundo pesar que os 
profissionais em educação estão estarrecidos com o clima 
de agressividade e intolerância estabelecido no Estado 
desde primeiro de janeiro de 2011. De uma coisa é certo, os 
professores não vão concluir o ano letivo na Paraíba se não 
receberem os descontos ocorridos durante a greve”.
Mesma denúncia já feita antes pelo presidente do Sin-
tep, Antônio Arruda, mas o email da professora Maria 
de Lourdes reflete bem o clima que permeia a relação do 
Governo Ricardo com os professores. Ele que, durante a 
campanha, prometia em seu guia eleitoral: “A partir de 1º 
de janeiro de 2011, vai acabar a perseguição aos servidores 
na Paraíba”, não consegue dialogar com os professores.

Trabalhando de graça
De passagem por Patos, no final de semana, o go-

vernador Ricardo Coutinho foi indagado pela Impren-
sa se os prestadores que trabalham desde janeiro, e 
não receberam salários, ainda vão receber. A resposta 
foi devastadora: “Quem não estiver recebendo é por-
que não foi contratado pelo Estado. Estão trabalhando 
porque querem”. Como que diz: estão trabalhando de 
bestas. A maior parte desses prestadores foi indicada 
pelos aliados Dinaldo Wanderley e Antônio Mineral.

Bombeiros
RC também se abor-

receu quando indagado se 
dará nova sede ao Corpo 
de Bombeiros despejado 
por falta de pagamento de 
aluguel: “O Estado não tem 
como construir uma sede”.

Desastrosa
Durante encontro rea-

lizado, no final de semana, 
em Lagoa Seca, militantes 
do PT emitiram nota em 
que classificaram de “desas-
troso, até agora, o Governo 
Ricardo Coutinho”.

Sem autonomia
Os petistas também 

criticaram a falta de auto-
nomia dos secretários do 
Governo Ricardo: “Não de-
cidem nada, especialmente 
com respeito às reivindica-
ções do funcionalismo”.

Apoio a Agra
Mas, o deputado 

Paulo Teixeira (PT-SP) veio 
a João Pessoa, a convite do 
colega Luiz Couto, e desta-
cou que o partido tem uma 
aliança abençoada com o 
prefeito Luciano Agra. 

Ameaça a Cartaxo
Durante debate sobre 

reforma política, Teixeira 
deixou transpirar que o PT 
não deve lançar candidato a 
prefeito de João Pessoa. Pelo 
visto, é pra rifar a candida-
tura de Luciano Cartaxo.

Curso
O ministro Alexandre 

Padilha (Saúde) prometeu 
ao deputado Vital Filho em-
penho para a implantação 
do Curso de Medicina em 
Cajazeiras. O pedido sofre 
algumas restrições do MEC.

Nepotismo
Desembarca no Palácio 

da Redenção denúncia de 
que Lu Maia, presidente da 
Funesc, nomeou o cunhado 
Emi Porto para o Conselho 
Diretor e o filho Lue de Sou-
sa, bolsista da orquestra.

Nepotismo II
Outro cunhado seu, Eli 

Porto, foi nomeado para tra-
balhar no Programa de Com-
bate às Drogas, mas segue 
exercendo o seu trabalho no 
Espaço Cultural. O Governo 
terá mandado investigar?

Dinheiro virando areia
Areia é a única cidade da Paraíba, afora João Pes-

soa, a se beneficiar do chamado PAC do Turismo. São 
mais de R$ 115 milhões previstos para preservação de 
seu patrimônio histórico. Mas, a cidade corre o risco 
de perder o investimento, por conta de denúncias de 
fraudes na aplicação de recursos federais do BNDES 
(mais de R$ 1,5 milhão) para manutenção de seus mu-
seus e reconstrução da fonte O Quebra (mais de R$ 5 
milhões). Não é botando areia, não, mas só quem tem 
a perder com o escândalo é a cidade.

População poderá apresentar emendas

Num comício em Patos
Ademar de Barros fazia campanha pela Presidência 

da República, quando chegou a Patos para realizar um 
comício. Uma multidão se aglomerava na praça.

Num certo momento, um popular ergueu o braço 
e gritou para o candidato: “Doutor Ademar, me chamo 
Roque, e ganho somente 20 contos de réis pra sustentar 
a mulher e mais 20 filhos. Se o senhor for eleito, pode me 
ajudar?”

Ademar, conhecido pelo temperamento explosivo, 
revidou: “Roque, reze para eu não ser eleito. Porque, se 
eu for eleito, a primeira coisa que vou fazer é mandar lhe 
prender!”

ARREMATE
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Tem início hoje a Cam-

panha de Vacinação 

contra a poliomielite em 

todo o país e, na Para-

íba, a meta do Ministé-

rio da Saúde é imunizar 

295.190 crianças meno-

res de 5 anos, sendo 60.011 até 1 ano 

e 235.179 de 1 a menores de 5 anos (4 

anos, 11 meses e 29 dias). O dia D de 

vacinação será realizado no sábado, em 

todos os 223 municípios paraibanos.

A Câmara Municipal 

de João Pessoa 

realiza uma sessão so-

lene, duas sessões es-

peciais e uma audiên-

cia pública de hoje até 

a próxima sexta-feira. 

Na quarta-feira, por iniciativa do vere-

ador Geraldo Amorim (PDT), a Câmara 

realiza uma sessão especial para dis-

cutir o papel do Conselho Municipal 

Antidrogas (Comad).

O Tribunal de Con-

tas da Paraíba 

inicia essa semana in-

speções em mais 16 

municípios. São eles a 

Bananeiras, Cacimba 

de Dentro, Cruz do 

Espírito Santo, Emas, Gurinhém, Itaba-

iana, Itatuba, Juripiranga, Livramento, 

Malta, Manaíra, Marizópolis, Natuba, 

Pilar, São João do Rio do Peixe e São 

José dos Ramos.

DÉRIKA VIRGULINO 

A participação da po-
pulação na construção do 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2012, 
que orienta os planos de 
atuação da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa para 
o próximo ano, não ficará 
apenas no âmbito do debate 
de idéias. Este ano, pela pri-
meira vez, a sociedade pode 
participar e propor a inclu-
são de emendas ao projeto, 
podendo, dessa forma, su-
gerir melhorias em setores 
que estão diretamente liga-
dos as suas vidas.  

De acordo o presidente 
da Comissão de Orçamen-
to e Finanças da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), o vereador Tavinho 
Santos (PDT), até o momen-
to foi apresentado três pro-
postas de emendas da po-

pulação. O prazo para que a 
sociedade e os parlamenta-
res possam elaborar e apre-
sentar suas sugestões de 
emendas à Comissão se en-
cerra próxima sexta-feira. 

Tavinho Santos infor-
mou que a Comissão pre-
tende por o projeto da LDO 
em votação, no plenário 
da Casa, até o dia 21 des-
te mês, antes do recesso 
parlamentar de São João e 
São Pedro. “Vamos fazer o 
possível para votar a LDO 
até o dia 21 porque como a 
tradição das festas juninas 
aqui na Paraíba é muito for-
te, e a votação poderá ficar 
prejudicada caso seja apre-
ciada depois desse período”, 
explicou. 

Para a elaboração de 
emendas, os vereadores, 
assim como também as or-
ganizações da sociedade, 
receberam dos membros 

ADRIANA RODRIGUES 

A Comissão de Acom-
panhamento e Controle da 
Execução Orçamentária da 
Assembleia Legislativa apro-
vou proposta do deputado 
Vituriano de Abreu (PSL), 
relator da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) 2012, 
estabelecendo critérios para 
a apresentação de emendas 
pelos 36 deputados estadu-
ais à Lei Orçamentária Anu-
al 2012. O objetivo, explicou 
Vituriano, é o devido apro-
veitamento das emendas 
pelo Poder Executivo Es-
tadual, que passarão a ter 
uma espécie de piso.

De acordo com Vituri-
ano, pelo critério estabele-
cido, cada deputado terá o 
direito de apresentar até 15 
emendas no valor global de 
R$ 3 milhões. O valor total 
que será destinado às pro-

postas dos 36 parlamenta-
res será de R$ 108 milhões.

Na última terça-feira, 
durante reunião com os de-
putados da base, o governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB) 
anunciou que vai instituir 
a chamada emenda parla-
mentar no Orçamento de 
2012. O número de emen-
das e o valor não foram in-
formados.

A expectativa do depu-
tado, é que sua proposta não 
seja vetada pelo governador 
Ricardo Coutinho (PSB). “Se 
o governador vetar, nós va-
mos trabalhar para derru-
bar o veto. Porque esse esta-
belecimento de critérios é de 
fundamental 
importância 
para os par-
lamentares, 
para o Gover-
no e para toda 
a Paraíba, que 

só vai sair ganhando”, de-
clarou.

O relator da LDO res-
saltou que desde o início 
que começou a apreciar o 
projeto, ficou preocupado 
com a falta de critérios para 
a apresentação de emendas 
pelos deputados e o devi-
do aproveitamento dessas 
emendas no orçamento. 

“O que estabelecemos 
foi uma espécie de piso fi-
nanceiro para apresentação 
de emendas por cada par-
lamentar e que realmente 
seja cumprido pelo Governo 
na execução do orçamento. 
Assim, cada parlamentar 
terá o direito de apresentar 

até 15 emen-
das no valor 
total, de R$ 3 
milhões”.

De acor-
do com o 
parlamentar, 

apenas o Estado do Ceará 
estabeleceu esse piso para 
que os parlamentares te-
nham um limite para apre-
sentação de emendas que 
são devidamente aproveita-
das pelo Governo, quando 
são aprovadas e inseridas 
nos projetos da LDO e LOA. 

Vituriano tomou como 
base para estabelecimen-
to de um piso para apre-
sentação das emendas, a 
Assembleia Legislativa do 
Ceará, que segundo ele ado-
tou esse modelo que vem 
dando certo e já está ser-
vindo de modelo para as 
demais casas legislativas do 
país, a exemplo da Paraíba. 
“É importante estabelecer 
esse piso, para que ele seja 
cumprido no orçamento de 
forma igualitária para todos 
os parlamentares contem-
plarem os municípios que 
atuam”, afirmou. 

Durante a última ses-
são especial para discutir 
a Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) 2012, na 
última sexta-feira. a secre-
tária de Administração de 
João Pessoa, Laura Farias, 
confirmou a realização de 
concurso público para o 
preenchimento de vagas 
na Guarda Municipal e 
STTrans, no segundo se-
mestre deste ano. 

Ela informou ainda 
que a Prefeitura deve rea-
lizar concursos nas áreas 
do magistério,; pessoal de 
apoio e técnico administra-
tivo, Saúde, Procuradoria e 
tecnologia da informação. 

Laura Farias anun-
ciou ainda a implantação 
do Banco de Idéias. Se-
gundo explicou, será um 
canal direto 
para que os 
s e r v i d o r e s 
munic ipa is 
possam ex-
pressar idéias 
e sugestões, 
objetivando 

o alcance de melhores re-
sultados na administração 
pública municipal; a pro-
moção de forma integrada 
de capacitação, qualifica-
ção e reciclagem dos servi-
dores públicos municipais 
com o objetivo de atingir 
um melhor desempenho 
no exercício das ações ad-
ministrativas; a instalação 
de um sistema e metodolo-
gia de controle financeiro 
administrativo e jurídico-
legal permanente da folha 
de pessoal, despesas cor-
relatas; e administrar os 
assuntos pertinentes ao 
aperfeiçoamento do servi-
dor público.

O superintendente do 
Instituto de Previdência do 
Município (IPM), vereador 
licenciado Pedro Coutinho 

(PTB), tam-
bém admitiu 
a realização 
de concurso 
público para 
o quadro fun-
cional próprio 
do órgão.

Cada parlamentar de-
verá apresentar até cinco 
emendas que serão aprecia-
das já do dia 17 pela Comis-
são. “Vamos sistematizar as 
emendas recebidas dentro 
daquilo que está exposto no 
Plano Plurianual do executi-
vo, e observar, diante disso, 
quais são constitucional-
mente viáveis, fazer uma se-
leção e acrescentar na LDO 
para a votação em plenário”, 
afirmou Tavinho Santos. 

O Plano Plurianual re-
presenta um conjunto de 
metas e ações do governo 
municipal que deverá ter 
seu orçamento quantifica-
do com base na Lei de Or-
çamento Anual (LOA). Por 
sua vez, a LDO busca orien-
tações e estratégias sobre 
quais prioridades devem ser 
incluídas Lei Orçamentária 
do próximo ano.  “A LDO 
trata de planos e não traz 
especificado nenhum custo, 
este, só estará presente na 
LOA, que deverá quantificar 
os projetos do governo de 
João Pessoa no Plano Pluri-

anual”, detalhou. 

Audiências públicas 
Foram realizadas cin-

co audiências públicas para 
discutir a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2012 na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, que contou com a 
participação da sociedade 
civil organizada, de sindica-
tos e associações de bairros. 
Conforme avaliação do pre-
sidente da Comissão, as au-
diências foram classificadas 
como positivas principal-
mente pela grande partici-
pação popular e pelo avanço 
que isso representou para 
a democracia na gestão do 
município.

“Consideramos extre-
mamente positivas, pois 
este ano tivemos uma maior 
participação do povo, de vá-
rios segmentos da socieda-
de. A LDO tem grande im-
portância para o Executivo 
visto que é ela que tornam 
mais qualificado e eficiente 
as metas orçamentárias da 
administração”, finalizou. 

EMENDAS À LDO DO GOVERNO

Comissão aprova proposta de piso

Na Assembleia
Pela proposta, cada 
deputado terá direito a 
apresentar 15 emendas 
no valor de R$ 3 milhões

Prazo se encerra dia 17 Lei prevê concursos públicos

Em sessão
Secretária reafirmou a 
realização de concurso 
da STTrans e Guarda 
Municipal ainda este ano

da Comissão de Orçamen-
to da CMJP, um formulário 
explicitando qual direciona-
mento aqueles devem se-
guir para a preparação de 
suas emendas. De acordo 
com o presidente, as pro-
postas não poderão desviar 

do conteúdo estabelecido 
pelo Plano Plurianual (PPA) 
do executivo municipal. “As 
emendas devem estar den-
tro das propostas do PPA, 
pois este representa as me-
tas administrativas da pre-
feitura”, disse. 

Tavinho Santos espera que LDO seja votada até o dia 21

ASSUERO LIMA
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