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Municipais de Conciliação que funcionarão 

nas cidades onde não houver comarca 

instalada. A aplicação da LOJ será feita 

paulatinamente, pois os gastos do Judiciário 

não podem superar o teto constitucional de 

6% do orçamento fiscal do estado.

Para o presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça da Assembléia, 

deputado Zé Neto, o estado vive um novo 

momento. “Com esta lei, estaremos 

b u s c and o  me l h o re s  d i as  na  aç ão  

jurisdicional da Bahia. Sabemos que a LOJ 

não atende a todas as necessidades, mas as 

emendas foram feitas a partir do debate com 

os setores do Judiciário e com a sociedade, apresentaram suas demandas.  poder Judiciário baiano tem O construída dentro das possibilidades do Com 369 emendas, a lei foi aprovada por muito o que comemorar neste final 
estado. Avançamos, agora outros passos unanimidade pela Assembléia Legislativa de ano. O governador Jaques Wagner 
podem ser dados com a certeza que os três da Bahia no dia 31 de outubro. A partir de sancionou na manhã de terça-feira, dia 
poderes harmônicos e independentes já agora, o número de desembargadores no 27 de novembro, a nova Lei de 
provaram que há disposição para seguir”, estado sobe de 47 para 53 e quase dobra a Organização do Judiciário. A solenidade 
comenta.quantidade de juízes, que passa de 663 foi realizada na Governadoria, em 
O governador Jaques Wagner destacou que, para 1.154. O número de varas também foi Salvador. 
“após 30 anos conseguimos sancionar uma ampliado. As varas criminais passam de A nova LOJ substitui a antiga lei, que 
Lei de Organização Judiciária que 60 para 127, as varas da Fazenda Pública data de 1979 e entrará em vigor em 120 
melhorará o serviço jurisdicional. Esta lei é passaram de 13 para 57 e as varas de dias. A sua construção durou sete meses, 
conseqüência da independência do Poder Relação de Consumo que teve um quando foram realizadas 11 audiências 
Judiciário, que busca atender os baianos aumento de 29 em toda Bahia.públicas com todos os setores do 
com mais dignidade”, afirma.O projeto também cria os Conselhos J u d i c i á r i o  e  s e g m e n t o s  q u e  

Governador Wagner sanciona
Lei de Organização Judiciária

O governador Wagner e o deputado Zé Neto, presidente da CCJ, comemoram a aprovação da LOJ

problema do déficit de médicos conta de divergências com relação à forma Para o parlamentar aos poucos o estado está 

clínicos e pediatras no Hospital e aos valores pagos pela Fundação José construindo com a classe médica um O
Clériston Andrade foi praticamente Silveira (entidade contratada pela Sesab) relacionamento mais confiável. “Buscamos 

resolvido na semana passada, quando durante os plantões nos fins de semana, o r e s o l v e r  a s  s i t u a ç õ e s  d e n t r o  d a  

reuniram-se na Secretaria de Saúde em que ocasionava a migração destes transparência, colocando as condições do 

Salvador o diretor do HCA, Eduardo profissionais para outros empregos.  A estado e suas possibilidades. Agora temos a 

Leite, a coordenadora de Emergência da situação foi levada para o secretário Jorge possibilidade de alcançarmos êxito também 

unidade, Wilma Ribeiro, representante Solla, que autorizou a contratação em com relação  às dificuldades que vínhamos 

da classe médica, o diretor da Rede caráter emergencial destes médicos, enfrentando com Clínicos e Pediatras, bem 

Própria da Sesab, Ricardo Gouveia, e a através de Pessoa Jurídica, para que a como acertar  as  negociações com 

assessora jurídica da Secretaria, Joana situação seja solucionada imediatamente. intensivistas”, informa, destacando, ainda, 

Rocha. A reunião com o secretário Jorge Solla foi que em breve haverá a retomada das 

A unidade hospitalar enfrentava há intermediada pelo deputado estadual Zé neurocirurgias no hospital, atividade que o 

quase dois meses o déficit de médicos, Neto, que tem levado as demandas de Clériston não realizava há 23 anos. 

especialmente Clínicos e Pediatras, por Feira de Santana ao governo estadual. 

Falta de médicos no HCA com dias contados

O deputado Zé Neto, presidente da CCJ, realizou onze audiências públicas para a Assembléia chegar à nova LOJ, uma das mais modernas do país.
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Feira de Santana-BA

Melhorias na estrada de Bonfim
começou a ser restaurada pelo governo Martins. No documento, o deputado 

estadual, através do Departamento de alertou à direção do órgão sobre os riscos 

Infra-Estrutura de Transporte da Bahia que a estrada em péssimas condições 

(Derba). O asfalto que apresentava representava aos motoristas e moradores 

diversas irregularidades e grande da região.   

quant idade  de  buracos  estava  De acordo com Jaime Cruz, gerente 

praticamente sem condições de tráfego, regional do Derba em Feira de Santana, a 

dificultando o acesso dos moradores de operação tapa-buraco estará concluída 

Bonfim de Feira. até o início da próxima semana e que uma 

O deputado estadual Zé Neto fez uma licitação para a total recuperação da 

indicação à  Mesa Diretora da estrada está em andamento. “Por 
BA-499, que liga a Estrada do Assembléia Legislativa para que a enquanto estamos garantindo um tráfego 
Feijão ao distrito de Bonfim solicitação de recuperação fosse menos problemático na estrada, mas 
de Feira, que estava em A encaminhada ao diretor geral do Derba, brevemente estaremos dando um novo 

péssimas condições de tráfego, Luiz Sérgio Cordeiro de Oliveira aspecto à BA 499”, destaca.

Os buracos já estão sendo tapados

PT elege Diretório Municipal no
domingo em clima de união

liderança do Diretório Municipal. O presidente, Antônio Lobo, entendem que 

encontro transcorreu em clima de é hora de mudar o perfil do partido no 

tranqüilidade. O evento contou com a município. “Na conjuntura atual, é 

participação de vários militantes do PT, imprescindível o fortalecimento do PT, 

representantes das duas chapas e a sobretudo no interior do Estado, para 

presença dos deputados Zé Neto e evitar que velhas “raposas” da política se 

Sérgio Carneiro, além do vereador encostem demasiadamente no governo 

Marialvo Barreto. No debate, cada recém-instalado e tentem desvirtuar o 

chapa apresentou e discutiu as suas nosso projeto”, avalia.

propostas e os objetivos para os Apesar de pontos de vista diferentes, os 

próximos dois anos. dois candidatos à presidência do partido 
 PT de Feira de Santana elege A Chapa 680, “O PT de todos nós”, tem em Feira de Santana deixaram claro que 
neste  domingo (02 de  como candidato à reeleição o professor as chapas, independente de quem  vencer, O dezembro)  o  Diretór io  Albertino Carneiro. “O PT é um caminharão unidas rumo à vitória na 

Municipal. Duas chapas concorrem importante instrumento político que os eleição de 2008. 
para comandar o Partido dos trabalhadores dispõem para realizar “O PT reafirma com o PED 2008, 
Trabalhadores no próximo biênio. A tarefas a caminho da sociedade Processo de Eleição Democrático, um 
eleição acontece das 8 às 17 horas, na socialista e solidária que queremos modelo de partido sintonizado com os 
sede do Sindicato dos Químicos e construir. Somos governo federal e movimentos sociais, construindo o Brasil 
Petroleiros (Sindiquímica), na rua estadual, somos força política no país. e a Bahia de Todos Nós. O próximo passo é 
Barão de Cotegipe, 891. Não somos um partido a serviço de alinharmos o município de Feira neste 
No domingo passado,  (25 de nenhum grupo, muito menos de mesmo rumo político de comando. A cada 
novembro), na sede do Sindicato dos nenhuma personalidade”, salientou dia o PT está mais maduro para as tarefas 
Trabalhadores Rurais (STR), foi Albertino. que estão sendo postas no rumo da 
realizado um democrático debate O s  m e m b r o s  d a  C h a p a  6 2 0 ,  história”, destaca o deputado Zé Neto.
entre as duas chapas que concorrem à “Construindo o PT”, e o candidato a 

Antônio Lobo e Albertino Carneiro


