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A nota foi publicada nesse blog, na última terça-feira (28), sob o título 
“Deputado João Jaime

condena aposentadorias políticas e nomeações para compor chapa política”, o 
líder do
Governo na Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (Pros), diz que:
“A criação de dois novos cargos de conselheiro da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (Arce) segue o modelo de composição de 
agências reguladoras
de serviços públicos instituídas em nível federal como Aneel, Ana, Anp, Antt e 
Anatel. Essa
alteração corrige defasagem do quadro do Conselho Diretor da Arce, que passa 
a ser formado
por cinco membros, a exemplo das demais agências citadas.
Trata-se, portanto, de previsível e necessária adequação na estrutura da 
autarquia, tendo em
vista a Arce ser um órgão de poder regulatório com autonomia, responsável 
por fiscalizar
serviços públicos essenciais como fornecimento de energia, saneamento e 
transporte.
Explicada a necessidade da criação dos cargos, que aprovamos com folgada 
maioria na
Assembleia Legislativa, é preciso agora fazer reparo de grave erro cometido 
pelo deputado
João Jaime, prestando um desserviço à população. Não é verdade que os 
recursos para
pagamento dos conselheiros são oriundos do Fundo de Combate à Pobreza 
(Fecop), como ele
vem dizendo. Essa afirmação leviana é fruto de um equívoco surgido durante a 
votação no
Plenário da Assembleia, mas que foi reparado imediatamente. Quem levantou 
primeiro essa
questão foi o deputado de oposição Roberto Mesquita (PV). Contudo, ele 
próprio reconheceu
a confusão durante a sessão do dia 17 de julho, após debatermos o texto do 
projeto. Os
recursos são do Tesouro Estadual. João Jaime insiste num engano já 
esclarecido, e assim
desinforma o povo cearense.
Além disso, uma lei de autoria do governador Cid Gomes obriga que os nomes 
indicados para
preencher as vagas de conselheiros sejam aprovados pela Assembleia 
Legislativa, respeitando
o processo democrático. Nos governos anteriores, que João Jaime defende, 
essas indicações
eram exclusivamente da conta dos governadores.
No mais, as declarações de parlamentar do DEM deixam transparecer 

http://www.tvsbr.com/


preocupação com o
ótimo desempenho do candidato ao Governo da coligação Para o Ceará Seguir 
Mudando,
Camilo Santana.
Fonte: Roberto Moreira


