
Abuso de poder: governador Cid Gomes cria cargos e remaneja verbas para 
atender aliados políticos

Fonte: http://nabocadopovolavras.blogspot.com.br 

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, a toque de caixa, projeto de 
autoria do gabinete do governador Cid Gomes, criando dois novos cargos na 
diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará (ARCE), com remuneração de R$ 16.147,69, a maior dentro do 
organograma estadual. O projeto tramitou no legislativo por apenas uma 
semana, tendo, em tão curto período, passado por todas as Comissões 
Técnicas exigidas por Lei.

Detalhe: as nomeações dos novos diretores serão feitas em agosto, para um 
mandato de 04 anos, e o próximo governador, que tomará posse em 01 de 
janeiro de 2015, não poderá fazer qualquer substituição.

Outro grande absurdo, provavelmente o maior, é que para atender os gastos 
das duas novas diretorias, Cid Gomes simplesmente decidiu por remanejar 
verbas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, Fecop, que já sobrevive com 
recursos escassos. Em um Estado pobre como o Ceará, que vem sendo 
castigado com mais uma seca, segundo muitos a maior dos últimos 50 anos, 
fato de tal natureza é ultrajante, imoral e desumano.
Cid convenceu, certamente de maneira não republicana, que o 
conselheiro Artur Silva Filho pedisse aposentaria prematura do seu cargo 
vitalício no TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), quando seu mandato 
duraria pelo menos até março de 2015, época da aposentadoria compulsória.

Os dois novos diretores da ARCE já estão devidamente escolhidos, só faltando 
o anúncio, após o tradicional jogo de cena. O primeiro agraciado será Artur 
Silva Filho, que, naturalmente, não ficaria de mãos abanando. E a segunda 
nova diretoria caberá ao deputado federal João Ananias (PCdoB), que abdicou 
de candidatura de reeleição tida como certa, para apoiar seu camarada de 
partido Inácio Arruda, que após ser fritado por Cid e não conseguir legenda 
para disputar novamente o Senado, teria que ser ajudado de alguma forma.

Pirulito

Dentro dessa verdadeira engenharia feita com recursos do Estado, eis que 
surge o atual vice-governador do Ceará, Domingos Filho, que não conseguindo 
ser indicado por Cid para ser seu sucessor na corrida ao Governo do Estado, 
acabou recebendo como prêmio de consolação, a indicação para realizar um 
velho sonho confessado publicamente: ocupar uma cadeira no TCM. A 
nomeação será feita ainda em agosto, já que a matéria já foi aprovada na 
Assembleia Legislativa.
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