
Aberto caminho para indicação de Domingos
Saiu ontem a aposentadoria, antecipada, do conselheiro Artur Silva Filho. A indicação do vice-
governador para a vaga fez parte do acordo na formação da chapa governista. Nome tem de ser 
aprovado pela Assembleia

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, ontem, a aposentadoria do conselheiro Artur Silva Filho, 
do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O desligamento de Silva – que antecipou sua saída 
da Corte em quase um ano – ocorre com o objetivo de abrir espaço para a indicação do vice-
governador Domingos Filho (Pros) ao cargo. 

A substituição faz parte de acordo fechado durante formação da chapa majoritária governista para as 
eleições deste ano. Como Domingos Filho teve sua pré-candidatura ao governo preterida pelo 
governador Cid Gomes - que preferiu Camilo Santana (PT) - foi aberta a possibilidade de o vice se 
tornar conselheiro do TCM – cargo vitalício, de grande prestígio político e com salário superior a 
R$ 25 mil. 

Artur Silva sairia do tribunal compulsoriamente em março de 2015, quando completa 70 anos de 
idade. 

O POVO tentou entrar com contato com Silva, por meio de seu gabinete, para falar da antecipação 
de sua aposentadoria, mas, o agora ex-conselheiro não retornou as ligações. 

Em entrevista ao Blog do Eliomar no início de julho, o deputado federal Domingos Neto (Pros), 
filho do vice-governador, disse que o pai vai realizar “o sonho antigo” de ir para o TCM.

Procurado ontem pela reportagem, Domingos Neto disse não saber informar ‘como anda este 
assunto que envolve o nome do pai’, pois neste momento ele dedica-se a sua campanha para a 
reeleição.

O acordo prevê ainda que Odilon Aguiar, primo de Domingos Filho e ex-prefeito de Tauá, será 
candidato a deputado estadual. Já Artur Silva deverá ser nomeado conselheiro da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Estado (Arce), em cargo recentemente criado pela Assembleia 
Legislativa.

O vice-governador foi procurado, mas não obtivemos respostas. A assessoria de imprensa de 
Domingos Filho disse ao O POVO desconhecer qualquer informação relacionada à possível 
indicação.

Cid Gomes 

Ainda ontem, logo depois de fazer a apresentação do balanço de seu Governo para alguns 
industriais, na sede do Centro Industrial do Ceará (CIC), o governador Cid Gomes falou 
rapidamente sobre o episódio.

Segundo ele, “Domingos é candidato (à vaga). Trata-se de um sonho antigo dele que, certamente, é 
favorito”. Lembrando que cabe à própria Assembleia aprovar o indicado, o governador destacou 
que a oposição pode, se desejar, sugerir um outro nome, “pois agora parece que já tem número 
suficiente”. (Colaborou Bruno Pontes)
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