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LISTA DE SIGLAS

Câmara Municipal de Aracaju

CMAJU

Projeto de Lei Ordinária		

PLO

Projeto de Lei Complementar		

PLC

COMISSÕES DA CÂMARA
Permanentes:
Comissão de Justiça e Redação		

CJR

Comissão de Finanças, tomada de contas e Orçamento		

CFCO

Comissão de obras, serviços públicos, transporte e meio ambiente

COSTMA

Comissão de educação, cultura e esportes		

CECE

Comissão de saúde, direitos humanos, assistência social e defesa do consumidor		

CSDAC
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Apresentação
A construção da primeira Agenda Legislativa da Indústria Sergipana representa um marco
para a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), já que há mais de sessenta
anos temos como missão - defender e coordenar os interesses das categorias econômicas representadas pelos sindicatos patronais da indústria sergipana.
Nesse sentido, esse documento representa um passo fundamental na interlocução da
indústria com a Câmara Municipal de Aracaju e com a sociedade, a partir da seleção de
projetos relevantes que impactam as atividades econômicas e o contexto social.
Para a FIES, é preciso garantir competitividade às empresas, criando condições favoráveis ao investimento na atividade produtiva, possibilitando a produção de bens e serviços,
e a geração de emprego e renda.
Nesta primeira edição, selecionamos 24 proposições de um extenso universo de propostas em tramitação no órgão deliberativo do Poder Legislativo Municipal, consideradas de
grande impacto pelos empresários industriais, porque afetam direta ou indiretamente o
desenvolvimento industrial da nossa capital.
Assim, mais que um documento de defesa de interesses da indústria sergipana, essa
Agenda Legislativa evidencia a confiança da indústria no compromisso da Câmara Municipal de Aracaju em representar as demandas de todos os aracajuanos.

Eduardo Prado de Oliveira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe
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Assuntos Econômicos
Para o desenvolvimento da economia aracajuana é necessário um ambiente de negócios pautado pelo empreendedorismo e investimento,
cujos resultados são refletidos na criação de empregos e no crescimento das atividades econômicas.
Nesse contexto, é necessário o estabelecimento de políticas para o fortalecimento do setor industrial e das diversas outras atividades econômicas, sendo necessário planejamento e formulação de regras claras e
estáveis, capazes de possibilitar ao investidor maior segurança em suas
decisões.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 48/2013
Autor: Emmanuel da Silva Nascimento (PT)
O que é?
Dispõe sobre o abate de animais e distribuição de carnes em Aracaju. Na proposta caberá aos estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos e suínos:
• entregar carnes e miúdos, para comercialização, com temperatura de até 7
(sete) graus centígrados;
• distribuir as carnes e os miúdos em cortes padronizados, devidamente embalados e identificados;
• os cortes obtidos de carcaças tipificadas deverão ser devidamente embalados e
identificados através da rotulagem aprovada pelo órgão competente.
Posição:

Justificativa:
O consumo de alimentos objetiva dotar o organismo de requisitos nutricionais, sendo
imprescindível que sejam esses isentos de fatores biológicos, químicos e/ou físicos que
possam trazer problemas à saúde. Para assegurar a qualidade dos alimentos, devem
ser adotados diversos procedimentos em toda a cadeia envolvida na produção e comercialização de produtos, de modo que o alimento apresente equilíbrio do ponto de vista
higiênico sanitário, já que existe um grande número de agentes etiológicos de toxinfecção
alimentar que constituem perigo à saúde humana. O controle de algumas dessas etapas,
especialmente sob a perspectiva de obrigações de inspeção sanitária do poder público,
uma melhoria na qualidade e uma minimização dos riscos de surtos de origem alimentar.
Essa proposição é de caráter meritório em regular o abate de animais e a distribuição
de carnes em Aracaju, sendo convergente com ressalvas, uma vez que, concomitantemente é necessário que a conscientização o incentivo e o apoio ao comércio varejista,
visto que grande parte não tem noção de boas práticas com alimentos. Campanhas de
esclarecimento das boas práticas com alimentos e capacitações são, também, de grande
relevância.
Outro ponto relevante que o setor produtivo aponta como fundamental é que expressiva
parte da distribuição de carnes em Aracaju é originada de abatedouros de diversos municípios sergipanos, sendo que esses produtos são trazidos para as feiras livres da capital
sem a mínima fiscalização, e em muitas das vezes, sem a devida refrigeração.
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Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 80/2013
Autor: Poder Executivo
O que é?
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial – CMDI, da Secretaria
Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT.
O Projeto cria o CMDI como órgão colegiado permanente de caráter consultivo, deliberativo, normativo e de assessoramento ao Poder Executivo quanto à formulação e execução
da política de desenvolvimento industrial do município.
Posição:

Justificativa:
A criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial – CMDI é fundamental
para definir as políticas de desenvolvimento industrial do município, visto que a maioria
das indústrias sergipanas se concentra em Aracaju. É importante que o empresariado
industrial tenha segurança jurídica para investir já que a capital sergipana é muito demandada com esse objetivo, sendo necessário definir áreas, tipos de incentivos/benefícios/
programas de apoio que podem ser oferecidos.
Nesse sentido, a proposta, hoje já convertida em lei, é convergente com os interesses
da indústria por possibilitar um importante canal de diálogo com o Governo Municipal na
busca para fortalecer as ações governamentais que afetam direta ou indiretamente o desenvolvimento industrial de Aracaju e do estado.
Onde está?
Proposição aprovada (Lei 4.375/2013).
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 139/2013
Autor: Poder Executivo
O que é?
Autoriza o Município de Aracaju, através do Poder Executivo, a proceder à concessão de
serviço público precedida da execução de obra pública, para construção, instalação e
manutenção de abrigos nas paradas obrigatórias de ônibus de transporte coletivo urbano,
com possibilidade de exploração publicitária de espaços imobiliários urbanos.
No Projeto é estabelecido o prazo da concessão de serviço público, podendo ser de até
dez anos, podendo ser prorrogado por igual período, além de obrigações a serem seguidas pela concessionária vencedora da concorrência pública.
Posição:

Justificativa:
O crescimento vertiginoso das cidades remete ao Poder Público um crescente número
de atribuições, algumas aparentemente de pequeno porte, mas de grande impacto social e, não raro, de difícil solução para a administração.
O projeto é convergente com os interesses do segmento industrial de relevante interesse
para os usuários do transporte público municipal, entre eles a esmagadora maioria de
trabalhadores que utilizam esse meio para se deslocar. A proposta remove uma trava até
aqui não solucionada da administração pública municipal ao propor, através da concessão pública, melhorias com a construção, instalação e manutenção de novos abrigos nas
paradas obrigatórias de ônibus do transporte coletivo urbano e demonstra não apenas
a preocupação do executivo com o bem estar da população usuária, mas reconhece a
importância e competência da iniciativa privada na execução de serviços que oneram,
atribulam e impactam a imagem da administração pública.

Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 148/2013
Autor: José Gonzaga de Santana (PMDB)
O que é?
Dispõe sobre a proibição de empreiteiras e construtoras de registrar edifícios e condomínios residenciais e comerciais, construídos no município de Aracaju, com nomes ou
expressões estrangeiras.
A proposta ainda estabelece que as edificações já construídas e que possuam nomes ou
expressões estrangeiras, terão prazo até 2014 para constar em local visível a tradução do
nome para a língua portuguesa.
Posição:

Justificativa:
A imposição do Projeto em inibir que empreiteiras e construtoras registrem qualquer imóvel construído com nomes ou expressões estrangeiras fere o direito de propriedade, privando a iniciativa privada de nomear qualquer imóvel a sua conveniência.
Ademais, limitar o início da utilização efetiva de qualquer construção ou edificação, através da não emissão do “habite-se” ou mesmo impor sanções, devido ao uso de um nome
ou expressão estrangeira é inadmissível por parte do poder público, visto que se o imóvel
está apto para moradia, um simples nome não deve impedir seu usufruto por parte dos
adquirentes, além de uma vez mais, representar um impedimento ao direito de propriedade previsto na Constituição Federal. O projeto é divergente para com os interesses do
segmento industrial.

Onde está?
Proposição encaminhada para pesquisa.
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ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS
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Assuntos Tributários e Fiscais
Em um ambiente econômico competitivo, é imprescindível manter um
sistema tributário capaz de promover investimento e crescimento. Portanto, desonerar os setores produtivos, reduzindo a complexidade tributária e utilizando mecanismos tributários que promovam a complementação entre as atividades econômicas é fundamental para o gerenciamento
dos negócios.
Nesse sentido, a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe atua
na luta pela redução da quantidade de tributos e na transparência da
arrecadação e emprego dos recursos públicos.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) Nº 9
Autor: Poder Executivo
Observação: O PLC nº 10 está apensado a essa proposição.
O que é?
Estabelece normas especiais de pagamento e regularização de débitos de natureza tributária para com o Município de Aracaju.
A proposição visa regularizar débitos tributários administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal – SEMFAZ e pela Procuradoria Geral do Município – PGM, inclusive o saldo
remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS.
Posição:

Justificativa:
A proposta em questão é de grande relevância para as empresas instaladas na capital,
pois estabelece normas especiais de pagamento e regularização de débitos tributários
com o município.
Ademais, a medida beneficia o setor empresarial, desonerando as empresas e estimulando a adimplência, visto que no Brasil as empresas passam por dificuldades na quitação
dos seus débitos, devido à complexidade da carga tributária. Nesse sentido, qualquer
medida que vise à quitação de débitos tributários, estará favorecendo o setor produtivo
sergipano sendo por isso convergente com os interesses da indústria.
Onde está?
Proposição aprovada (Lei complementar nº 125/2013).
Observação: O PLC nº 10/2013 apensado ao PLC nº 9/2013 também foi aprovado (Lei
complementar 127/2013).
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 154/2013
Autor: Emmanuel da Silva Nascimento (PT)
O que é?
Dispõe sobre o incentivo fiscal à construção de estacionamentos verticais.
Estabelece incentivos fiscais através de reduções na alíquota do Imposto sobre Serviços
– ISS e do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com o objetivo de fomentar a construção de estacionamentos verticais.
A concessão do incentivo fiscal será estipulado pelo Poder Executivo mediante análise
estrutural de localização, finalidade da edificação, análise contábil e demais índices e elementos que serão analisados.
O desconto no valor da alíquota do ISS e IPTU não poderá ultrapassar o total de quarenta
por cento.
Posição:

Justificativa:
Encontrar uma vaga de estacionamento na região central de Aracaju é um desafio. Com
uma frota de veículos estimada em mais de 260 mil veículos, a capital de Sergipe, especialmente na sua zona histórica, cuja idade, conquanto planejada, é quase a mesma da
própria cidade, sofre com a falta de vagas, constituindo-se o problema em verdadeiro gargalo para o comércio e, consequentemente, para o escoamento de produtos industriais
ali comercializados.
Verdade que a cidade se expande e, ao mesmo tempo que a construção de estacionamentos verticais na área de principal transtorno, o centro histórico, permitiria desafogar
a intensidade do trânsito e dar velocidade aos negócios e à mobilidade, induz a que as
novas áreas, entre elas a chamada zona de expansão e toda área da capital que toca a
Grande Aracaju não repita o erro de privar-se de estacionamentos.
O incentivo à construção de estacionamentos verticais é convergente com o interesse da
indústria ainda mais se visualizado outras perspectivas econômicas a que esses imóveis
terminarão por favorecer como ao turismo, dentre outros, além de concorrerem para a
promoção de outros níveis empregatícios.
Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.

19

AGENDA LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA MIOLO DEFINITIVO.indd 19

06/11/2014 11:44:38

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 212/2013
Autor: Emerson Ferreira da Costa (PT)
O que é?
Torna obrigatória a publicidade no portal da transparência sobre todos os servidores nomeados de forma efetiva e temporária da administração direta e indireta do município de
Aracaju.
Será publicada a relação nominal de todos os servidores nomeados e exonerados, colocados à disposição e cedidos para outros órgãos, devendo constar os respectivos nomes,
data de nomeação, exoneração ou cessão, bem como, valor da remuneração.
Posição:

Justificativa:
A proposição é de grande relevância social e convergente com os interesses da indústria
ao tornar público o cumprimento de dispositivo da Constituição Federal, acerca dos princípios norteadores da Administração Pública, além de ter como referências a Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal) e a Lei 131/2009 (que torna obrigatória
a publicação dos gastos públicos nos orçamentos da União, Estados e Municípios).
Pretende-se com o Projeto contribuir para que as informações sobre nomeação de servidores efetivos ou temporários da Administração direta e indireta do município se tornem
transparentes e acessíveis para a população aracajuana.
Onde está?
Parecer contrário da CCJ. Atualmente está na Divisão Legislativa.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 219/2013
Autor: Emmanuel da Silva Nascimento (PT)
O que é?
Institui o Cadastro Municipal de Prestadores e Empresas Idôneas ou Suspensas, ficando
vedada a contratação pelo poder público municipal das pessoas inscritas no referido
cadastro.
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O cadastro centralizará os registros de pessoas físicas ou jurídicas que nos termos da
Lei Federal 8.666/93 e legislação correlata tenham sido declaradas inaptas, inidôneas ou
vedadas a contratar com o poder público municipal.
As informações serão registradas em banco de dados, mantido pela Secretaria Municipal
de Finanças. Nesse banco de constarão as informações negativas de pessoas jurídicas e
físicas que tiveram sanção aplicada após o devido processo administrativo.
Posição:

Justificativa:
A existência de um Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponibilizado no Portal da Transparência, do Governo Federal, por si só, torna desnecessária a criação de um novo cadastro no âmbito do Município de Aracaju. Aquela página
já relaciona empresas e pessoas físicas que sofreram sanções, que tiveram por efeito a
restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
A sanção, conforme previsão do Art.2º do projeto, após “o devido processo administrativo”, quando é ainda cabível à empresa ou à pessoa física o recurso da Justiça Comum,
antecipa de alguma sorte a condenação. Ademais, considere-se a possibilidade nunca
descartada da inclusão errônea do nome do contratado, os prejuízos morais e materiais
que sofreria os trâmites burocráticos a que estaria obrigado a promover para se ver excluída do citado cadastro.
O projeto, conquanto pudesse garantir, em tese, a igualdade entre participantes de processos licitatórios visando contratos com a administração pública, é considerado divergente.
Onde está?
Proposição arquivada.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 223/2013
Autor: Agnaldo Celestino Feitosa Filho (PR)
O que é?
Estabelece que os imóveis públicos ou particulares utilizados pela Administração Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do município, bem como as obras de engenharia e
arquiteturas públicas, obrigatoriamente serão pintadas em uma cor padrão.
Também proíbe a utilização das cores dos partidos políticos em prédios e obras de engenharia e arquitetura públicas.
Posição:

Justificativa:
A padronização de cores dos prédios públicos pertencentes e/ou mantidos pelo município, seguindo as cores da bandeira do município, tendo por objetivo evitar a promoção
de partidos políticos e cessar os gastos públicos dispendidos com essas alterações tão
comuns a cada nova gestão é convergente com os interesses da indústria que apoia
qualquer contenção de despesa desnecessária por parte do poder público.
Onde está?
Proposição arquivada.
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POLÍTICA URBANA E MEIO AMBIENTE
24
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Política Urbana e Meio Ambiente
A Federação das Indústrias do Estado de Sergipe defende uma relação de equilíbrio entre o meio ambiente e a indústria. Assim, buscamos
garantir o desenvolvimento produtivo de modo racional, estimulando a
produção com preservação ambiental.
No entanto, para a garantia de ambientes regulatórios e institucionais
sólidos proporcionando segurança jurídica e alta competitividade, é necessário que o poder público execute uma política de meio ambiente
que garanta padrões crescentes de qualidade e conservação ambiental
sem acarrear incertezas, elevação do risco empresarial e bloqueios nas
decisões de investimentos.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 57/2013
Autor: Valdir Santos (PT do B)
O que é?
Autoriza o município a criar o depósito de sobras de materiais de construção para doação às pessoas carentes e entidades.
Incumbe ao Poder Executivo de Aracaju a criar um depósito de sobras de materiais de
construção provenientes de sobreas de construções, demolições e reformas efetuadas
pela Prefeitura ou por empresas, pessoas físicas e todos aquele que voluntariamente
desejar fazer doações pertinentes.
Posição:

Justificativa:
A proposta representa alternativa para utilização de forma racional de materiais que sobram tanto das construções públicas quanto das particulares, sendo convergente com o
interesse da indústria.
As sobras de materiais de construção, quando não aproveitadas, representam resíduos
que impactam o meio ambiente e a paisagem urbana, quando poderiam ser utilizados por
famílias carentes em construções ou reformas de suas casas. Para que esses resíduos
não se deteriorem ou se percam em locais públicos ou privados, é positiva a possibilidade
da sua utilização pela população que por ela se interesse não necessariamente a população carente, mas essa em caráter prioritário, já que qualquer pessoa que aproveite o
resíduo colabora com a preservação ambiental.
Destaque-se que a medida concorre para a melhoria da saúde e bem estar públicos ao
minimizar a proliferação de insetos e roedores que aproveitam de locais sujos para proliferarem.
Onde está?
Proposição aprovada.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 77/2013
Autor: Poder Executivo
O que é?
Dispõe sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA, da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente – SEMA.
O Projeto cria o CMMA como órgão colegiado permanente de caráter consultivo, deliberativo, normativo e de assessoramento ao Poder Executivo quanto à gestão, proteção e
preservação do meio ambiente, bem como no tocante à formulação da política municipal
do meio ambiente.
Posição:

Justificativa:
A criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA é importante para definir as
diretrizes da política de meio ambiente do município, visto que a maioria das indústrias
sergipanas se concentra em Aracaju.
No entanto, também é fundamental que as diretrizes da política de meio ambiente, discutidas no conselho, garantam padrões de qualidade de conservação ambiental, através
de um sistema de regulação que não gere incertezas, elevação do risco empresarial e
bloqueio das decisões de investimento.
Portanto, a proposta, hoje já convertida em lei, é convergente com os interesses da
indústria por possibilitar um importante canal de diálogo com o Governo Municipal na
busca para fortalecer as ações governamentais que estimulem a produção com preservação ambiental.
Onde está?
Proposição aprovada (Lei 4.378/2013).
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 184/2013
Autor: Carlos Max Prejuízo (PSB)
O que é?
Dispõe sobre a proibição de jogar ou depositar lixo, entulho ou material de qualquer espécie ou natureza, em área não destinada a depósito ou coleta.
Fica proibido a qualquer pessoa física ou jurídica, jogar ou depositar lixo, entulho ou material de qualquer espécie ou natureza, em área não destinada a depósito ou coleta pelo
Poder Público.
O descumprimento da lei acarretará ao infrator:
• Multa, no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrando-se o valor a cada
reincidência;
Apreensão do veículo e ou equipamento e recolhimento por parte da Prefeitura Municipal,
caso esteja sendo utilizando para a prática da infração, sem prejuízo da multa.
Posição:

Justificativa:
A presente proposta é importante no sentido de implantação de uma política preventiva
de garantia e defesa do meio ambiente, em prol das futuras gerações, através do “Disque Meio Ambiente” que busca coibir:
• Colocação de lixos em locais impróprios;
• Corte ilegal de árvores;
• E outras ações danosas ao meio ambiente.
É sabido que a educação e o bom comportamento ambiental ajudam, dentre outras coisas, na prevenção de enchentes urbanas e na diminuição do risco da disseminação de
doenças. O depósito irregular de lixo e entulhos em terrenos públicos, particulares ou nas
ruas e calçadas, além de ser um enorme problema para a comunidade, já é crime ambiental, Lei n.º 9.605/98. No entanto, não é factível que todo e qualquer ato de poluição ao
meio ambiente seja passível de punição, dado que um segmento industrial não reduzirá a
zero sua emissão de poluentes na natureza, visto que com todas as tecnologias e regulamentações existentes tanto no Brasil quanto em outros países, ainda não é possível, pelo
menos nos próximos anos, termos um nível zero de poluição.
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Em que pese o seu planejamento original, Aracaju ainda não possui de uma ampla rede
de coleta seletiva de forma que os entulhos residuais de pequenas construções, galhos de
árvores resultantes da poda em quintais, móveis, aparelhos danificados e outros materiais
possam ser recolhidos ou despejados sem causar danos ao meio ambiente e aos bairros.
Nesse sentido, entendemos que o incentivo aos que contribuem para a redução da poluição ou agressão ao meio ambiente dentro das capacidades técnicas e tecnológicas
atualmente existentes, teria melhor resultado que a aplicação de penalidades.
Onde está?
Proposição retirada pelo autor e encaminhada ao arquivo.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 234/2013
Autor: Poder Executivo
O que é?
Dispõe normas sobre o licenciamento ambiental no município de Aracaju e cria a Taxa de
Licenciamento Ambiental – TLAM.
O projeto de lei expressa que os empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de poluição local, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental local, dependerão de prévio licenciamento ambiental a ser expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA.
A proposta também estabelece os atos e procedimentos administrativos para expedição
da Licença Ambiental Municipal e define que para a outorga é necessário à comprovação
da inexistência de débito decorrente de infração administrativa ambiental perante a Fazenda Pública Municipal.
Posição:

Justificativa:
Faz-se necessário alinhar a análise por dois motivos: o primeiro é que o projeto de lei trata
de vários graus de potencial poluidor (alto, médio e baixo), contudo, para licenciamento
ambiental simplificado as atividades além de ter apenas impacto local, devem possuir um

29

AGENDA LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA MIOLO DEFINITIVO.indd 29

06/11/2014 11:44:48

baixo potencial poluidor; o segundo é que acreditamos que este parecer é divergente aos
interesses da indústria, uma vez que para o setor industrial, a imposição de qualquer taxa
adicional, a ser paga a órgãos de fiscalização e regulamentação por qualquer motivo que
seja, é um custo que onera ainda mais suas atividades.
Onde está?
Proposição aprovada (Lei 4.454/2013).
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POLÍTICA SOCIAL
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Política Social
O desenvolvimento econômico de Aracaju requer políticas públicas voltadas para a diminuição das desigualdades, com o acesso a serviços
básicos de saúde, saneamento básico, educação, segurança, emprego
e condições de moradia.
Para isso, é importante que toda essa infraestrutura social seja condizente com os impostos pagos pela população e que o setor privado também
seja desvirtuado das imposições que cabem ao setor público.
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Educação
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 15/2013
Autor: Carlos Max Prejuízo (PSB)
O que é?
Dispõe sobre os serviços de Psicologia Escolar e Assistência Social nas escolas da rede
municipal de ensino.
Esses serviços contribuíram para que pais, alunos e professores sejam orientados quanto
a sua importância no processo de aprendizagem do estudante, a fim de reduzir os indicadores de evasão escolar, baixa aprendizagem, violência escolar, dentre outros.
No projeto também constam competências para pais, alunos e professores que serão
alvo de acompanhamento e conscientização por parte dos profissionais da Psicologia e
Assistência Social.
Posição:

Justificativa:
A implantação dos serviços de Psicologia Escolar e Assistência Social nas escolas da
rede municipal de Aracaju são de grande relevância para alunos, pais e professores, pois
representam alternativas viáveis para trabalhar com alunos que apresentam dificuldades
na aprendizagem e no comportamento na sala de aula, contribuindo para a redução da
evasão escolar, dificuldades na aprendizagem, violência e outros fatores que afetam o
desempenho do estudante da rede pública.
A proposta também é consistente por propor uma série de ações, objetivos e diretrizes
e avaliação que visem o melhor aproveitamento escolar dos estudantes. Ressalte-se que
a presença de profissionais de Psicologia e de Serviço Social nessa política pública já
ocorre há anos em diversos municípios brasileiros que se organizaram para se adequarem à necessidade da atuação das equipes multiprofissionais, sendo um investimento na
garantia de que crianças e adolescentes tenham acesso e permanência nas escolas, de
que a gestão democrática da comunidade escolar se fortaleça, de que o trabalho com as
expressões da questão social do espaço educacional sejam mediadas e enfrentadas por
profissionais capacitados e habilitados a orientar a solução de problemas e conflitos.
Pela sua dimensão e alcance o projeto é convergente com os interesses da indústria.
Onde está?
Divisão Legislativa.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 129/2013
Autor: Emerson Ferreira da Costa (PT)

O que é?
Institui o Programa Adolescente Aprendiz no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Aracaju.
A proposta tem por objetivo:
• proporcionar aos aprendizes inscritos em cursos de formação técnico-profissional
a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, mediante atividades teóricas e
práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho;
• ofertar aos aprendizes condições favoráveis para receber a aprendizagem profissional e estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sistema
educacional, a fim de garantir o seu processo de escolarização.
Também poderão ser admitidos no programa, menores de 18 anos inscritos em cursos de
aprendizagem voltados para a formação técnico profissional metódica, promovidos pelos
Serviços Nacionais de Aprendizagem ou por entidades sem fins lucrativos, que tenham
por objeto a assistência ao adolescente e à sua formação e que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem, do Ministério do Trabalho e Emprego e no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Do total das vagas de aprendizes, reservar-se-á, no mínimo, o percentual de:
• 5% (cinco por cento) para as pessoas com deficiência.
• 100% (cem por cento) para adolescentes oriundos de família com renda per capta
inferior a meio salário mínimo, e/ou ser egressos do sistema de cumprimento de
medidas socioeducativas e/ou em situação de vulnerabilidade social, bem como
estar cursando no mínimo o 5º ano do ensino fundamental ou o ensino médio.
Os contratos regulados por esta Lei deverão ser celebrados para o exercício da aprendizagem
em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade e que não exponham o aprendiz a atividades ou locais que, por sua natureza ou condições, seja suscetível de prejudicar sua saúde,
segurança ou moral, conforme a Convenção no 182 da Organização Internacional do Trabalho
- OIT, promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000 e Decreto º 6.481.
A seleção de aprendizes pelas entidades qualificadas em formação técnico-profissional
metódica será realizada mediante processo seletivo simplificado, que levará em consideração os conhecimentos mínimos necessários para o desempenho das ocupações definidas nos programas de aprendizagem, além de adotar critérios baseados em aspectos
socioeconômicos e culturais, com mecanismos que garantam a participação majoritária
de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Posição:
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Justificativa:
A proposta objetiva inserir os jovens aprendizes no mercado de trabalho, através da administração pública direta, autárquica e fundacional do município, contribuindo para a
qualificação profissional do adolescente. No entanto, a primeira ressalva que se faz é
que a contratação de menores aprendizes pelo Município acaba por violar o artigo 37 da
Constituição Federal, que exige prévia aprovação em concurso público para a contratação
pela administração pública.
Sob esse aspecto, entendemos que o concurso não pode ser substituído por um processo seletivo simplificado, posto que, através deste somente se levaria em consideração os
conhecimentos mínimos necessários para o desempenho das atividades. Outra observação é que apesar do caráter da proposição, há um excesso em fixar que 100% das vagas
sejam destinadas para adolescentes oriundos de família com renda per capita inferior a
meio salário mínimo ou aos jovens egressos do sistema de cumprimento de medidas
socioeducativas ou em situação de vulnerabilidade social, desqualificando outros jovens.
Observe-se que a idade mínima estabelecida no projeto para ingresso no programa é 16
anos, ou seja, plena maioridade eleitoral, podendo, uma vez estabelecida a legalidade da
medida, funcionar esta como brecha para o inchaço da maquina pública pelo que o projeto tem o caráter divergente.
Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 210/2013
Autor: Daniela Santos Fortes (PR)
O que é?
Dispõe sobre a criação do programa de teste vocacional para alunos das escolas públicas do município.
Institui de forma gratuita o Programa Municipal “Teste Vocacional para o Aluno das Escolas Públicas Municipais”, obrigando as escolas a aplicar testes vocacionais aos alunos
matriculados na última série do ensino fundamental. Os testes serão programados e
aplicados por equipes técnicas especializadas na área da Psicologia.
Posição:
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Justificativa:
A proposta em questão tem o nobre fim de instituir o teste vocacional nas escolas da rede
municipal de ensino de Aracaju. Trata-se também de uma oportunidade que visa orientar
o jovem na escolha das áreas de atuação que eles irão ocupar no mercado de trabalho.
Por fim, o teste vocacional ajudará no desenvolvimento das potencialidades do jovem,
mas deve ter o caráter de obrigatoriedade, conforme previsão do Art.2º do projeto, sendo
mais prudente oportunizar o jovem a realização do teste, mas não obriga-lo.
Importante observar que os resultados dos testes vocacionais não têm caráter absoluto,
ou seja, a indicação das afinidades não define matematicamente a profissão a ser abraçada pelo individuo, mas um conjunto de habilidades norteadoras do campo de conhecimento no qual ele teria mais fácil desempenho. Esse resultado, somado à vocação natural
da pessoa, os seus interesses e o momento do mercado de trabalho, poderão indicar a
profissão que atenda o seu interesse mais próximo, ai compreendendo a satisfação pessoal e a empregabilidade após a formatura na faculdade. A orientação vocacional disponibiliza se assim podemos dizer um leque de opções profissionais, mais compatíveis com
as habilidades do individuo.
Onde está?
Parecer contrário da CCJR pelo arquivamento da proposição.

Saúde
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 125/2013
Autor: Agnaldo Celestino Feitosa Filho (PR)
O que é?
Dispõe sobre o Programa Medicamento em casa: a saúde batendo à sua porta.
Esse Projeto consiste na entrega em domicílio de medicamentos a pacientes hipertensos
e diabéticos para pessoas maior de sessenta e cinco anos ou acamadas ou com necessidades especiais.
Posição:
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Justificativa:
A proposta que dispõe sobre a entrega domiciliar de medicamentos além de concorrer
para a realização plena da assistência à saúde pelo Poder Público, minimiza o impacto
dessa clientela quase permanente nos balcões das Unidade de Saúde, podendo tornar
em alternativa bastante econômica para a própria municipalidade a qual, de posse do
cadastro de usuários, poderia em muito menor tempo e com maior eficiência promover a
distribuição dos medicamentos, sendo o setor produtivo convergente com a propositura
apresentada.
Onde está?
Proposição apresentada no Plenário.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 166/2013
Autor: Tijoi Barreto Evangelista (Adelson Barreto Filho)
O que é?
Torna obrigatória a divulgação da advertência “SE BEBER, NÃO DIRIJA” em cardápios
e panfletos de propaganda de bares, restaurantes e casa de eventos no município de
Aracaju.
Estabelece que os cardápios e panfletos de propaganda utilizados por bares, lanchonetes, restaurantes e casas de eventos, instalados no município, devem conter, em local
visível e com destaque, a divulgação da frase de advertência.
Posição:

Justificativa:
A proposta em questão é louvável ao propor a divulgação sobre os riscos de dirigir sobre
o efeito de álcool.
No entanto, sob o ponto de vista legal, já existem Leis Federais que disciplinam a propaganda, venda e consumo de bebidas alcoólicas em todo o país, sendo necessário que nas
próprias embalagens dos produtos é imprescindível o termo: “Evite o Consumo Excessivo
de Álcool”, com base na Lei 9.294/1996; É também obrigatório na parte interna dos locais
que vendem bebidas alcoólicas, avisos que informem que dirigir sobre influência de álcool
é crime punível com detenção, de acordo com a Lei 11.705/2008.
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Por outro lado, a maciça divulgação dos efeitos causados pela combinação entre direção
e embriaguez por si só não devem causar muito impacto se não for acompanhada de
ações por parte do Estado que punam com rigor os infratores pelo que inserir novas advertências sobre o tema em cardápios e panfletos não coaduna, ao menos no momento e
sem novas justificativas que embasem a medida, com os interesses da indústria sendo o
projeto convergente com ressalvas.
Onde está?
Proposição encaminhada ao arquivo.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 203/2013
Autor: Agnaldo Celestino Feitosa Filho (PR)
O que é?
Dispõe sobre a introdução de profissionais capacitados em Libras nas Unidades Básicas
de Saúde de Aracaju.
A proposta visa garantir atendimento individualizado e autônomo nas aos deficientes
auditivos.
Posição:

Justificativa:
Consideramos importante que as Unidades Básicas de Saúde estejam habilitadas a bem
receber seus pacientes, e mais ainda, as pessoas com deficiência, cujo atendimento deve
ter caráter de prioridade. Sob esse aspecto, entendemos que o projeto converge com os
interesses da indústria, ao propor a habilitação, através de capacitação, de todos os funcionários que trabalham no atendimento em USM.
Onde está?
Pesquisa de requerimento indicação e moção.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 208/2013
Autor: Daniela Santos Fortes (PR)
O que é?
Dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Aracaju.
O Projeto destaca que a falta de apresentação imediata do documento ou a constatação
da falta de alguma das vacinas obrigatórias não impossibilitará a matrícula ou sua renovação, porém a situação deverá ser regularizada pelos pais ou responsáveis em um prazo
máximo de trinta dias. Se após esse prazo, a documentação não for regularizada, a falta
será relatada pela unidade escolar ao Conselho Tutelar competente para as devidas providências sociais e legais.
Posição:

Justificativa:
O Projeto possui elevado mérito, na medida em que busca a proteção à saúde e bem-estar dos estudantes das escolas públicas que integram a rede municipal de ensino. É
também importante uma vez que a vacinação quando realizada adequadamente contribui
positivamente para o pleno desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes.
Esse, aliás, é um dos poucos momentos em que a escola pode, com sucesso, exigir dos
responsáveis a vacinação de crianças, condicionando essa à matrícula, ao mesmo tempo,
consolidando uma ação articulada entre áreas de Saúde e Educação municipais, sendo o
projeto convergente com os interesses da indústria.
Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 220/2013
Autor: Agnaldo Celestino Feitosa Filho (PR)
O que é?
Estabelece a obrigatoriedade da fixação de painéis informativos sobre o correto funcionamento dos aparelhos de ginástica das academias, ao ar livre, da Cidade e orientações
básicas aos usuários dos equipamentos.
As informações que deverão constar são:
• Funcionamento do equipamento;
• Finalidade do equipamento;
• Para quem é indicado os exercícios;
As contraindicações do uso dos equipamentos e as consequências da má utilização dos
equipamentos;
Posição:

Justificativa:
A iniciativa do Projeto é benéfica para a população, pois visa exibir para os usuários das
academias ao ar livre do município, as orientações básicas sobre a correta utilização dos
equipamentos disponíveis para que não sejam danificados pelo uso inadequado e, da
mesma forma, informações mínimas, mas necessárias ao usuário, já que a alternativa tem
aumentado à qualidade de vida de muitas pessoas que não tem condições de pagar academias particulares, sendo o projeto de caráter convergente.
A fixação dos painéis junto aos equipamentos também contribuirá para que os usuários
possam ter maior conhecimento sobre o aparelho, e os requisitos físicos mínimos para a
sua utilização.

Onde está?
Proposição aprovada e encaminhada para o arquivo.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 235/2013
Autor: Carlos Max Prejuízo (PSB)
O que é?
Proíbe o consumo de bebidas com qualquer teor alcoólico dentro do espaço físico dos
postos de combustíveis, bem como nas lojas de conveniências neles instaladas ou conjugadas, sendo que os estabelecimentos deverão manter em suas dependências, em
local visível ao público, cartazes informando sobre a proibição do consumo de bebidas
alcoólicas no local.
Posição:

Justificativa:
A imposição do projeto de lei não solucionará a redução de acidentes e mortes no trânsito do município, visto que do ponto de vista legal já existem leis federais que disciplinam
a propaganda, venda e consumo de bebidas alcoólicas em todo o país.
A medida busca inibir o consumo de álcool ao volante e desestimular nesses pontos, de
certa forma, a aglomeração, barulhenta e perigosa - já que muitos dos frequentadores
também fumam e utilizam aparelhos celulares a poucos metros das bombas de combustíveis. A proibição específica para os postos se deve à facilidade de acesso às bebidas,
já que essas ficam expostas em geladeiras e prontas para o consumo, além do amplo
espaço para estacionamento gratuito, dificilmente encontrado em bares. Observe-se, no
entanto que a lei não resolve o problema dos acidentes e desfavorece o setor na concorrência com outros locais que oferecem cervejas e etílicos nas proximidades.
Por isso, é necessário que haja por parte do poder público, além de ações educativas e
de conscientização, medidas que busquem efetivamente reprimir com maior rigor esses
infratores, pelo que o projeto é considerado divergente.
Onde está?
Divisão Legislativa.
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Inclusão Social
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 37/2013
Autor: Roberto Morais Oliveira Filho (PR)
O que é?
Assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água, energia elétrica, telefonia, e IPTU confeccionadas em Braille.
A proposta também prevê multa diária de R$ 30.000,0 em caso de descumprimento da lei.
Posição:

Justificativa:
Pessoas portadoras de deficiência visual, assim como quaisquer outras, têm direito à informação quando integram uma relação de consumo. Esse direito, entretanto, não tem
sido assegurado de forma efetiva para essas pessoas. Portanto, a disponibilização de
receber os boletos de pagamentos de suas contas de água, energia elétrica, telefonia e
IPTU em braille, representa um ato de cidadania e respeito aos deficientes visuais, além
de dar autonomia necessária para que eles procurem se inteirar mais sobre os gastos
financeiros da residência.
Atente-se, porém ao disposto na proposta, que estabelece “multas diárias” no valor de
R$30 mil a serem pagas pela concessionária dos serviços, em caso de descumprimento
do disposto no projeto. Ressalta-se assim que a aplicação da multa pode causar danos
financeiros excessivos às empresas, sendo factível atribuir descontos ao consumidor de
30% no valor da fatura seguinte num primeiro erro da concessionária, de 70% num segundo erro e desconto de 100% no valor da fatura, em caso de terceiro erro, por não envio da
fatura em braille.

Onde está?
Proposição aprovada (Lei 4.396/2013).
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (PLO) Nº 111/2013
Autor: Daniela Santos Fortes (PR)
O que é?
Dispõe sobre a inclusão de informações sobre prevenção e combate à pedofilia, exploração
sexual de menores e trabalho infantil do site oficial da prefeitura municipal de Aracaju.
Posição:

Justificativa:
O Projeto é convergente com os interesses da indústria, uma vez que exerce relevante
papel social, já que busca reunir para toda a população aracajuana, informações acerca
da prevenção e combate à pedofilia e ao trabalho infantil no site da Prefeitura Municipal
de Aracaju.
Ademais, também visa dar maior visibilidade a ações desenvolvidas por outras esferas do
poder público, especialmente do estado de Sergipe e da União, assim como do Ministério
Público Estadual e Procuradoria da República.
Onde está?
Proposição aprovada (Lei 4.463/2013).
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Câmara Municipal de Aracaju
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju – Quadriênio 2013 a 2016
Presidente: Vinicius Porto Menezes (DEM)
Vice-Presidente: Jaílton Santana (PSC)
1º Secretária: Daniela Fortes (PR)
2º Secretário: Emmanuel da Silva Nascimento (PT)
3º Secretário: Adelson Barreto Filho (PSL)

Vereadores
Adelson Barreto Filho (PSL)
Adriano Taxista (PSDB)
Agamenon Sobral (PP)
Anderson de Tuca (PRTB)
Augusto do Japãozinho (PRTB)
Daniela Fortes (PR)
Dr. Agnaldo (PR)
Dr. Emerson (PT)
Dr. Manuel Marcos (DEM)
Dr. Gonzaga (PMDB)
Emmanuel Nascimento (PT)
Iran Barbosa (PT)
Jaílton Santana (PSC)
Ivaldo José (PSD)
Lucas Aribé (PSB)
Lucimara Passos (PC do B)
Max Prejuízo (PSB)
Nitinho (DEM)
Pastor Jony (PRB)
Pastor Roberto Morais (SD)
Renilson Félix (DEM)
Robson Viana (PMDB)
Valdir Santos (PT do B)
Vinícius Porto (DEM)
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Referência:
PROCESSO legislativo. Disponível em: <http://www.cmaju.se.gov.br/>. Acesso
em: jul. 2014.
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Equipe FIES
Gabinete de Defesa de Interesses e Legislação
Alexandre César Coutinho Conrado Dantas
Luís Paulo Dias Miranda
Cleide dos Santos Carvalho
Contato: (79) 3226-7488
E-mail: gabinete.defesa@fies.org.br

Contribuições
Serviços de Tecnologia e Inovação – SENAI/SESI
Antônio Martins de Oliveira Rocha
Kênia Marcatti de Sousa
NBE – Núcleo de Biblioteca Escolar
Normalização Bibliográfica
Genilda Mendes de Farias
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