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Governo100dias
� Ações de prevenção,
campanhas de vacinação,
consolidação das UPAs e
hospitais-referência,
segundo Carlile Lavor,
secretário da Saúde, são
apenas o primeiro passo a
alcançar o que o
governador Camilo Santa
coloca como principal
objetivo para o Estado do
Ceará cuidar das pessoas.
Para tanto estão previstas
pesquisas e tecnologia de
ponta.

OtacílioCorreia
� O 73º Aniversário do
Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas/CE
será marcado pela outorga
do Troféu Otacílio Correia
que, como ocorre a cada ano,
homenageia personalidades
- senador Cid Carvalho,
empresário Deusmar
Queiroz e João Marcos Maia,
secretário adjunto da
Fazenda. O ato de outorga
será às 20 horas desta
sexta-feira no Lulas
Athpenée.

�O Ministério Público/CE,
através do procurador
geral de Justiça, Ricardo
Machado, do coordenador
dos Núcleos de Mediação
Comunitária, Edson
Landim, e do diretor da
Escola Superior do
Ministério Público,
Benedito Augusto,
celebrou um acordo de
coordenação técnica com
as instituições de ensino
superior com vistas a
estabelecer parâmetros
comuns de modo a
desenvolver projetos e

ações conjuntas, visando
produzir conhecimento
multidisciplinar nas áreas
de mediação comunitária.
Os organizadores do
movimento procuram
dizer que todas essas ações
serão efetivadas por meio
do serviço comunitário
que objetiva propiciar aos
estudantes e interessados
da comunidade a
consciência da
responsabilidade social, da
solidariedade, da
cooperação e dos deveres
cívicos.

A Câmara Municipal de Fortale-
zaretomaadiscussãodopolêmi-
co tema que trata do poder de
fiscalização no trânsito nas atri-
buições da Guarda Municipal,
hoje competência exclusiva da
Autarquia Municipal de Trânsi-
to e Cidadania (AMC), no âmbi-
tomunicipal.Ontem,começoua
tramitar na Casa um projeto de
Lei Complementar, enviado pe-
lo prefeito Roberto Cláudio
(PROS), que visa alterar uma le-
gislação aprovada em dezem-
bro, relacionada ao assunto.

A ideia que por mais de uma
vezgerouembatesnaCasaentre
as categorias e entre os próprios
vereadores, questionada princi-
palmente pela oposição, não re-
cebeu a mesma atenção na ses-
sãodeontem.Diferentedeoutro-
ra, o projeto foi enviado à comis-
são conjunta de Constituição e
Viação e Transporte sem ne-
nhum pronunciamento ou críti-
ca sobre o assunto.

A mensagem do prefeito con-
fere à Guarda competências de
trânsito que lhe forem conferi-
das,nasviaselogradourosmuni-
cipais, nos termos do Código de
Trânsito Brasileiro. De acordo
com o projeto, a função ocorre-
ria de forma concorrente, me-
diante convênio celebrado com

órgão de trânsito estadual e/ou
municipal, ou que lhe forem de-
legadaspelochefedoPoderExe-
cutivo Municipal.

Além disso, também ocorre-
riaodesempenhodeoutrasativi-
dades necessárias ao cumpri-
mento de suas finalidades, bem
como as que lhe forem delega-
das. Segundo a justificativa, a
proposituravisa seadequar à Lei
estabelecendo as competências
daGuardaMunicipalde Fortale-
za já como finalidade a proteção
preventiva e ostensiva das insta-
lações e dos bens públicos.

Em dezembro do ano passa-
do, durante a votação da refor-
ma administrativa proposta pe-
lo prefeito, uma emenda atri-
buindo a fiscalização proposta

pelo vereador Márcio Cruz
(PROS) foi aprovada, após ter
sido barrada na Comissão de Le-
gislação. Na ocasião, membros
daGuardaedaAMC chegaram a
se desentender nas galerias da
Câmara. Desde a aprovação do
Estatuto da Guarda Municipal
que o parlamentar sobe à tribu-
na para defender a medida.

Neste ano, Roberto Cláudio
enviou o veto à emenda. Por sua
vez,Cruzentroucomumprojeto
de Indicação sugerindo a inclu-
são do exercício das competên-
cias de trânsito ao pessoal da
Guarda, alegando a padroniza-
ção da atuação dos agentes no
Estatuto Geral das Guardas.

Em função da tramitação do
projeto,noúltimodia17demar-

ço, os agentes da Autarquia Mu-
nicipal de Trânsito e Cidadania
(AMC) lotaram as galerias Casa
Legislativaemprotestoàiniciati-
va. Depois muita discussão, os
líderesdo Governoesvaziaram a
votação naquele dia com a falta
de quórum. Em seguida, no dia
24 de março, a matéria foi apro-
vada sem alarde.

No entanto, mesmo tendo ve-
tado a emenda de Márcio Cruz,
naúltimaterça-feira(7),oprefei-
to enviou à Câmara Municipal o
projeto com conteúdo similar ao
proposto pelo parlamentar nas
duas ocasiões.

Resíduos
Aprovado em primeira discus-
sãonaCâmaraMunicipaldeFor-
taleza, ontem, o projeto de Lei
Ordinária que trata sobre a ges-
tão de resíduos sólidos foi ques-
tionado pela oposição ao ter 15
emendas rejeitadas das 19 apre-
sentadas. A matéria foi apresen-
tadano início de março pelo pre-
feito, Roberto Cláudio (PROS),
em sessão especial na Casa.

O vereador Deodato Rama-
lho (PT) subiu à tribuna da Câ-
mara para lamentar o projeto,
apontando estar decepcionado
com o seu conteúdo por não ter
visto modificações efetivas. Ele
ainda questionou o parecer con-
trário às emendas por parte do
líder do Governo, Evaldo Lima
(PCdoB), às emendas de sua au-
toria. Evaldo defendeu ter sido
contrárioporelasnãoseadequa-
rem à lei que trata de grandes
geradores e não de residências.

Acordocom
ResponsabilidadeSocial

GUARDA MUNICIPAL

Novosservidores
� Divulgado na última
terça-feira o edital do
concurso para seleção dos
novos servidores do Tribunal
de Contas do Estado do
Ceará. Segundo o presidente
da Corte, conselheiro
Valdomiro Távora, a
contratação de novos
servidores, com a realização
de concurso, contribuirá
para agilizar a tramitação
dos processos e garantir
maior transparência e acesso
do cidadão às ações do
Tribunal de Contas do
Estado. As demandas
aumentaram bastante,

afirma-se entre os que fazem
o TCE, acrescentando que “o
corpo técnico do Tribunal
tem muita qualidade e,
agora com a elevação do
quantitativo de servidores,
certamente os trabalhos
terão um maior
rendimento”.

�Ao anunciar o Curso de
Formação que amplia o
BPRaio na região do Cariri
a assessoria do Governo
Camilo informa que “os
alunos são instruídos
desde assuntos referentes
à cidadania e direitos
humanos às técnicas e
procedimentos de tiro
policial defensivo,
pilotagem tática de
motocicletas e defesa

policial”. A primeira área
contemplada é a AIS 11,
tendo o município de
Juazeiro como sede e que
serão ministrados dois
cursos de formação. Ao
todo, ainda segundo a
Coordenação, 425 policiais
serão formados para
atuarem no BPRaio nas
diversas áreas do interior.
Sobral será a próxima
cidade contemplada.
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CONSELHEIROS

Projetoemexamepelos
vereadoresdáaos
guardasmunicipaiso
direitodetambématuar
comopessoaldaAMC

A Comissão de Constituição e
Justiça da Assembleia aprovou,
ontem, dois projetos de Decreto
Legislativo indicando os nomes
de Artur Silva Filho e Fernando
AlfredoRabelloFrancoparacon-
selheiros da Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos Delega-
dos do Ceará (Arce), segundo
indicação do governador Cami-
lo Santana. Os decretos serão
votados em plenário na sessão
ordinária de hoje. As duas novas
vagas de conselheiros da Agên-
cia foram criadas no ano passa-
do por proposição do então go-
vernador Cid Gomes.

Nasabatinadeontem,deputa-
dos da oposição criticaram ape-
nas os serviços prestados pela
Coelce e Cagece, chegando, in-
clusive,adefenderummaiorem-
penhoporparteda Arce nafisca-
lização das atividades dessas
concessionáriasdoserviçopúbli-
co. Todos os sete votantes apro-
varam as indicações dos novos
conselheiros da Arce.

O deputado Roberto Mesqui-
ta (PV) lembrou que a Arce, por
exemplo, não tem acompanha-
do e fiscalizado com empenho
aquilo que é feito pela Coelce,
ressaltandoqueopróprioGover-
no do Estado reclama da falta de
atendimento dado pela empre-
sa. “Não são poucos os equipa-
mentos que estão funcionando
através de geradores porque a
Coelcenão apresenta osserviços
necessários”, afirmou. Para ele,
ao chegarem na Agência, os no-
vos conselheiros terão a prerro-
gativa de fazerem os ajustes ne-
cessários.

Walter Cavalcante (PMDB)
destacouqueosnovosconselhei-
ros terão muito trabalho pela
frente, visto que tanto Cagece
como Coelce são as empresas,
segundo ele, que mais recebem
reclamações pelo atendimento
ruim que prestam à população.

Assembleia
aprovadois
nomes
paraaArce

VereadorMárcioCruzéumdosdefensoresdaampliaçãodopessoaldaGuarda
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Ampliar a fiscalização
do trânsito geradebate
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OPMDBmanterá
votofavorávelao
projetodePLque
convalidaos
incentivosfiscais
praticadospor
algunsestados”.
SENADOREUNÍCIOque,aocomentar
sobreincentivosfiscais,dissedocom-
promissodoPMDBdeasseguraros
investimentosquejáexistemnesses
estados,garantindosegurançajurídica
paraqueasempresaspossammantera
geraçãodeempregonessaslocalidades.


