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Após votação de proje-
tos nas comissões e no
plenário, aconteceu na

tarde desta quarta-feira, a elei-
ção para a composição da
Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa de Sergipe, recon-
duzindo o deputado Luciano
Bispo (MDB) ao cargo de pre-
sidente da Alese, para o se-
gundo biênio da 19ª Legisla-
tura. Essa é a quarta vez que
Luciano assume a presidên-
cia da Casa.

Mesa diretora da Assembleia
é reeleita por antecipação

Também foram eleitos
como integrantes da Mesa
Diretora da Assembleia Le-
gislativa de Sergipe (biênio
2021/2022), os deputados
Francisco Gualberto (PT),
vice-presidente; Jeferson An-
drade (PSD), primeiro secre-
tário; Luciano Pimentel (PSB),
segundo secretário; Maisa
Mitidieri (PSD), terceira secre-
tária e Dr. Samuel Carvalho
(CIDADANIA), quarto secre-
tário.

"Primeiro quero agradecer
aos colegas pela confiança
em ficarmos aqui no coman-
do da Assembleia Legislativa;
agradecer o apoio de todos
que compareceram e vota-
ram por unanimidade; a gen-
te espera ter a mesma tran-
quilidade, a mesma firmeza,
transparência e respeito ao
povo sergipano", destacou o
presidente Luciano Bispo
acrescentando que a anteci-
pação das eleições acontece

em vários estados e está de
acordo com o Regimento In-
terno.

Dos 24 deputados, 19 vo-
taram favoráveis. A deputada
Maria Mendonça (PSDB) está
licenciada e os deputados Gil-
mar Carvalho (PSC), Talysson
de Valmir (PL), Kitty Lima (CI-
DADANIA) e Iran Barbosa se
ausentaram. Iran já havia de-
clarado o voto favorável, mas
precisou participar de um
compromisso no interior.

A agência do Banco do Es-
tado de Sergipe (Banese) da
Francisco Porto reabriu na
última segunda-feira (17)
com novidades para clientes
e funcionários. A unidade
voltou a funcionar após seis
meses de uma ampla rees-
truturação, que incluiu mu-
dança de layout e moderni-
zação do espaço.

 A reestruturação da agên-
cia, iniciada em agosto de
2019, faz parte do Projeto de
Redesenho de Agências,
cujo objetivo é adequar o
layout e a oferta de serviços
de cada unidade ao perfil do
seu público, modernizando
as instalações e promoven-
do maior conforto e como-
didade durante o atendi-
mento.

A unidade ganhou algu-
mas salas para atendimentos
mais privativos, visando a
oferta de serviços especiali-
zados. A área de espera para
o atendimento ficou separa-
da do espaço para os caixas,
deixando a unidade mais or-
ganizada.

"Além de terem sido fei-
tas melhorias na parte estru-
tural, a unidade passou por
mudança de layout, assumin-
do um modelo mais confor-
tável e moderno para clien-
tes e funcionários do banco",
explica o gerente da Área de
Canais, Ételas Silvestre.

Está no planejamento do
Banese, ainda em 2020, mo-
dernizar as instalações de
outras unidades na capital e
no interior.

Banese moderniza instalações da agência Francisco Porto
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O prefeito Marcos Santana,
abriu na última terça-feira (18),
a primeira sessão ordinária do
ano da Câmara Municipal de
São Cristóvão. Na oportunida-
de, o gestor municipal fez um
balanço do trabalho desenvol-
vido nos últimos três anos e
apresentou as perspectivas
para a cidade em 2020.

Inicialmente, Marcos, agra-
deceu aos parlamentares pela
relação harmoniosa entre os
poderes. "Tenho a devida com-
preensão de que, sem a apro-
vação majoritária dos compo-
nentes desta Casa às proposi-
turas encaminhadas pelo Po-
der Executivo, as dificuldades
teriam sido ainda maiores. Sai-
bam que o senhor vem cum-
prindo um papel fundamental
no árduo trabalho que estamos
realizando, de verdadeira re-
construção da nossa cidade".

Em seu discurso falou sobre
os desafios enfrentados e des-
tacou a situação  'caótica' em
que encontrou o município
em janeiro de 2017. "Só dos
chamados restos a pagar, ou
seja, dívidas com fornecedores,
havia algo próximo de 5 mi-
lhões de reais. Além disso, ve-
rificamos a existência de dívi-
das dos chamados precatórios
(já judicializadas) num patamar
superior à casa dos 2 milhões,
as quais já deveriam obrigato-

riamente ter sido pagas em
2016, mas foram negociadas,
propositalmente, para paga-
mento a partir de janeiro de
2017. Mas o fato mais grave,
todavia, estava relacionado à
decisão tomada pela gestão
que nos antecedeu no sentido
de rescindir todos os contratos
firmados pelo Município no dia
30 de dezembro de 2016, im-
possibilitando, dessa forma, a
manutenção da prestação de
uma série de serviços essenci-
ais para a população. Precisa-
mos relembrar os fatos já que
nas últimas semanas a nossa
população tem sido desrespei-
tada, vilipendiada, com uma
enxurrada de notícias falsas, ca-
lúnias, distorções de fatos (do
passado e do presente) é pre-
ciso".

Sobre os avanços, o prefeito
destacou áreas prioritárias,
como educação e saúde.
"Comparando os anos de 2017
e 2019, aumentamos conside-
ravelmente o volume de recur-
sos investidos em Educação: na
área pedagógica, praticamen-
te dobramos, passando de 530
mil para mais de um milhão de
reais. No transporte escolar, au-
mentamos em praticamente
50% o investimento. Em rela-
ção à estrutura física das esco-
las, mais do que triplicamos os
investimentos, passando de

302 mil para 978 mil, com des-
taque para a climatização de
salas de aula já em diversas uni-
dades".

Com relação a Saúde, Mar-
cos falou sobre o avanço quali-
tativo dos números.  "Temos im-
plementado uma verdadeira
revolução municipal. Ainda no
segundo semestre de 2017,
reabrimos a Unidade de Ur-
gência 24 Horas do Conjunto
Eduardo Gomes, garantindo o
atendimento para a população
e evitando os deslocamentos
para o HUSE. Estamos com 24
equipes de saúde da família, 16
equipes de saúde bucal. No
que diz respeito à cobertura
estimada das Equipes de Aten-
ção Básica, que em 2017 era
de 47% da população, conse-

guimos que atingisse, no final
de 2019, o patamar de 97,5%.
Criamos um Centro de Especi-
alidades, reformamos unida-
des de saúde e estamos cons-
truindo uma nova. Sabemos,
naturalmente, que enfrentare-
mos ainda muitas adversida-
des, muito mais até do que já
nos deparamos nos últimos
três anos. Alguns acontecimen-
tos recentes já nos dão uma
ideia do nível de desonestida-
de que alguns dos nossos ad-
versários se valerão. Mas temos
certeza que estamos no cami-
nho certo, que lutaremos o
combate. E o povo de São Cris-
tóvão saberá distinguir o joio
do trigo e decidir soberana-
mente o que espera para as
futuras gerações.

Marcos Santana faz balanço de 3 anos de gestão
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