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Política

Uma mensagem do Governo do
Estado que começou a tramitar
na Assembleia Legislativa, on-
tem, restabelece as competên-
cias da secretaria do Meio Am-
biente, criada em março, cujas
atribuiçõesforamextintasquan-
do o governador vetou um arti-
go da Reforma Administrativa,
em face de emenda feita pelo
deputado Renato Roseno, que o
obrigouavetartodooartigorefe-
rente à Pasta do Meio Ambiente.

Ninguém reclamou dessa si-
tuação anômala da secretaria
desde o veto, mantido pela As-
sembleia,atéomomento. Opro-
jeto do Executivo que vai trami-
tar em regime de urgência tam-
bém redefine competências de
outros órgãos do Executivo, co-
mo a Secretaria de Infraestrutu-
ra(Seinfra),ControladoriaeOu-
vidoria Geral do Estado (CGE) e
Secretaria de Meio Ambiente

(Sema). A proposta, segundo o
Governo, não cria novas despe-
sas e prevê a criação do cargo de
secretário adjunto e a extinção
de nove cargos comissionados.

NoâmbitodaSeinfra,oproje-
to prevê a criação de secretaria
adjunta para o desenvolvimento
da geração de fontes de energia
elétrica convencional e reno-

vável,criandoocargodesecretá-
rio-adjunto e extinguindo car-
goscomissionados.VinculaàSe-
ma o Conselho Estadual de Meio
Ambiente, adequa competên-
ciasdaCGEe vinculaoConselho
Estadual de Trânsito (Cetran) e
o Fundo Estadual do Transporte
(FET) à Secretaria de Cidades.

A proposta permite intercâm-

bio de servidores da Agência Re-
guladora dos Serviços Públicos
Delegados do Ceará (Arce) para
cargos de chefia nas coordena-
ções das secretarias do Estado.

Viagens
A Assembleia Legislativa apro-
vou, ontem, decreto da Mesa Di-
retora que permite que o gover-
nador Camilo Santana (PT) e a
vice-governadora Izolda Cela
(PROS) se ausentem do País em
viagens com duração superior a
15 dias sem precisar solicitar au-
torização à Casa. A proposta,
aprovada com 23 votos favorá-
veise13contrários,causoupolê-
mica entre os parlamentares,
que passaram mais de uma hora
discutindo o assunto.

Paraopositores,odecretoreti-
ra dos deputados a prerrogativa
constitucional de analisar pedi-
do do Governo para sair do País
por mais de 15 dias. “Da forma
como o decreto veio, estamos
dando autorização para que o
governador e a vice possam via-
jar sem dar explicação à Assem-
bleia, da forma que quiserem”,
criticou Capitão Wagner (PR).

Heitor Férrer (PDT) ponde-

rouquepoucosgovernantespas-
sam mais de 15 dias fora do País
e, quando viajam, estão em bus-
ca de uma agenda positiva para
o Estado. “Ao aprovarmos esta
matéria, estamos dizendo que o
governadornãoprecisadizerpa-
ra onde vai mesmo em se tratan-
do de interesses do estado. Será
quepassapelacabeçadealguém
que, o governador pedindo para
viajar, mesmo a interesse parti-
cular, a Assembleia se negaria?
Jamais”, reforçou.

Já governistas argumenta-
ram que o procedimento é usual
desde a época do governo Tasso
Jereissati(PSDB).“Issoservepa-
ra desburocratizar o processo.
Para, caso haja a necessidade de
(prolongar a viagem por mais de

15 dias), o governador não ter
que todas as vezes mandar (o
pedido para a Assembleia)”, ar-
gumentouJúlioCésar,vice-líder
do Governo.

José Sarto (PROS) justificou
a medida por razões administra-
tivas, já que a Casa passa por
recessos parlamentares, quando
não há sessões. Já Sérgio Aguiar
(PROS) lembrou que a autoriza-
çãopara se ausentar do Governo
por mais de 15 dias não impede
que o gestor deixe de informar a
respeito da viagem. “É publica-
do no Diário Oficial o destino, os
motivos, as datas, os custos de
hospedagem”, acrescentou.

O deputado Elmano Freitas
(PT), ao defender a aprovação
dodecreto,apresentouumaPro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) para que o governador se-
ja obrigado, ao se ausentar do
Paíspormaisde15dias,comuni-
car a Assembleia a respeito dos
motivos, o objetivo da viagem e
a previsão de gastos. “Prefiro
não ter que votar para que o
governador viaje ou não, mas
quero que ele tenha a obrigação
de dizer para onde vai e por
quê”, pontuou.

MEIO AMBIENTE
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Ascompetênciasda
Pastaestavamextintas
hámaisdeummêsapós
Camilovetaremendada
reformaadministrativa

O deputado Heitor Férrer (PDT)
defendeu, ontem, a suspensão
das obras do Acquario Ceará pe-
loGovernodoEstadoeaentrega
do empreendimento para a ini-
ciativa privada utilizando o mo-
delodeparceriapúblico-privada
(PPP). Na visão do parlamentar,
é “inaceitável” continuar com a
obra em um momento que, por
conta de falta de verbas de cus-
teio,oshospitaispúblicosenfren-
tem superlotações.

Ele criticou a presença dos se-
cretários Mauro Filho, da Fazen-
da, e Arialdo Pinho, do Turismo,
nos Estados Unidos, para tratar
do contrato do Acquario com re-
presentantes do Export-Import
Bank of United States, banco
que realizou o empréstimo para
aconstruçãodoempreendimen-
to. “Eles estão viabilizando di-
nheiro para continuar com essa
insanidade. Isso é uma inversão
de prioridades, é inaceitável”.

Paraopedetista,seoquejáfoi
aplicadopeloGovernonoAcqua-
rio for doado para que a iniciati-
va privada dê continuidade ao
projeto por conta própria, “ain-
da é negócio”, evitando mais in-
vestimentos por parte do Estado
naobra. “Governador,suspenda
essa história. Transfira esse Ac-
quarioparaoempresariado,por-
que a saúde é que deve ser foco
dos investimentos”, sugeriu.

Superlotação
Férrer lamentou o estado em
que a saúde pública se encontra,
destacando matérias da impren-
sa local e nacional a respeito dos

problemas de superlotação dos
hospitais, falta de medicamen-
tos e más condições de atendi-
mento. “Assistimos a cenas em
que pessoas eram tratadas como
animais brutos em curral. Dian-
te de tudo isso, pego os jornais e
vejo que o governador continua
com a insanidade”, ressalta.

Ele ainda destacou que a taxa
de juros deve seguir aumentan-
do, o que significa que as opera-
ções de crédito ficarão mais ca-
ras.“Jáqueesseempreendimen-
to é tão bom, tão extraordinário
(...), faça a famosa PPP, dê a
condiçãodeoempresariadocon-
tinuar com esse mega projeto,
que vai deixar lucros e mais lu-
cros. Não podemos pensar em
ainda continuar a pedir dinheiro
emprestado”, apontou.

Heitor lembrou que se dizia
na Assembleia, no início do go-
verno de Cid Gomes, em 2006,
que, ao final da gestão, o Ceará
teria um dos melhores sistemas
de saúde pública do País. “Esta-
mos diante de uma crise que não
contávamos, um verdadeiro fra-
casso, onde viramos manchete
nacional”, lamentou.

Danniel Oliveira (PMDB) en-
dossouopronunciamentodoco-
lega, lamentando a diminuição
derecursosdestinadosaoHospi-
talGeraldeFortaleza(HGF).Ele
criticou o ex-governador Cid ao
afirmar que as prioridades do
governo anterior nunca foram
os agentes de saúde, mas verbas
para a construção de grandes
equipamentosquenãoestãofun-
cionando adequadamente.

Assembleia autoriza
que Camilo Santana e
Izolda Cela se
ausentemdoPaís em
viagens comduração
superior a 15dias
semavisar à Casa

Jovens
ESCOLAS.A campanha, iniciadanoanopassado, mostraos
maleseperigos queestão por trásda droga.Casagrande,
comentaristaesportivo,é opalestrantedo evento

Deputado pede
suspensão de obra

Ceará
CAMPANHA.O deputadoJoséAlbuquerque,presidente da
Assembleia, retomanamanhãde hoje,emViçosa do
Ceará,omovimentocontrao usode drogas noEstado
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