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Política
SEGUNDO TURNO

Osdeputadosestaduais,
umderrotadonaCapital
eooutrovencedorem
Caucaia, fizeramontem
umbalançodasdisputas

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA

Dentre as propostas

aprovadas, oito são

indicações ao

GovernodoEstado,

quedependemda

aprovaçãodo

governador Camilo

Em um dia pós-feriado, os depu-
tados estaduais marcaram pre-
sença ontem no Plenário da As-
sembleia Legislativa e votaram
uma extensa lista de projetos. A
única mensagem do Governo
apreciada,porém,foiaqueinsti-
tui,no âmbito do Ceará, a Meda-
lha José de Alencar do mérito
cultural cearense.

Dentre os projetos de leis, foi
aprovada a obrigatoriedade da
fixação de cartazes em delega-
cias do Ceará, com orientações
sobre falsa comunicação de cri-
mes.Outrosdãonomesaescolas
e estradas, e um concede o título
decidadãocearenseaoempresá-
rio João Carlos Paes Mendonça,
dono de uma rede de shoppings.

O Parlamento também apre-
ciou oito projetos de indicação.
Na prática, são sugestões de leis
queparlamentares fazemao Go-
verno do Estado, cabendo ao go-
vernadorCamiloSantanaacatar
ou não. Os trabalhos de ontem
foram acompanhados por um
grupo de Oficiais da Polícia Mili-
tar que viram ser aprovada mu-
dança na lei de promoções da
categoria.

O projeto acrescenta o artigo
5º à lei nº 15.797/2015, chama-
dadeleidepromoçãodosmilita-
resestaduais,garantindoaosofi-
ciais que, na promoção ocorrida
em 2015, detinham 20 anos de
serviço na carreira de oficiais e
que estejam no posto de capitão,
a promoção neste dezembro ao
posto de tenente coronel.

Tambémforamaprovadassu-
gestões como a que indica o pa-
gamento de ajuda financeira
mensal a pacientes terminais.
Passou pelo crivo dos deputa-
dos,ainda,aindicaçãodaobriga-
toriedade da realização de exa-
me para detecção de câncer de
próstata na rede ambulatorial
das policlínicas. Outra proposta
dispõe sobre o fornecimento de
cardápio específico a alunos dia-
béticos nas escolas públicas.

O projeto de indicação que
altera dispositivos da lei
13.706/2005, que concede aba-
timento de 50% nas passagens
deônibusaosestudantesdosmu-
nicípios das macrorregiões e Re-
gião Metropolitana de Fortale-
za, foi outro aprovado. A Assem-
bleia também deu sinal verde
para o Decreto Legislativo, de
autoria da Mesa Diretora, que
aprova a indicação do advogado
Jardson Saraiva Cruz para o car-
go de conselheiro do Conselho
Diretor da Agência Reguladora
dos Serviços Públicos delegados
do Estado do Ceará (Arce).

Crise
FINANCEIRA.Segundooparlamentar, nestemomentode
dificuldadeeconômica,nãoéadequadotirardinheiro
doerárioestadualparaabastecergrêmiosesportivos

Extensa lista de
projetos é aprovada

Na sessão de ontem da Assem-
bleia Legislativa, dois parlamen-
tares que disputaram o segundo
turno das eleições municipais
usaram da tribuna para falar do
processo que findou no último
domingo. O primeiro a se pro-
nunciar foi o deputado Capitão
Wagner (PR) que, em Fortaleza,
perdeu para Roberto Cláudio
(PDT). Ele agradeceu a todos os
eleitores que nele votaram.
“Agradeço aos cidadãos que me
deram a oportunidade de fazer
um debate franco, na quinta
maior capital do País”, colocou.

Wagner lembrou que há seis
anosestavanatribuna,assumin-
do o cargo de deputado como
suplente substituindo Fernanda
Pessoa. “Não imaginava que seis
anos depois estaria concorrendo
à Prefeitura. Hoje, encho o peito
de orgulho por ter liderado um
movimento em que buscamos
envolver toda a cidade”, disse,
citando os partidos que forma-
ram coligação com o PR – PSDB,
PMDB e Solidariedade.

Semcitar nomes,oparlamen-
tar criticou o posicionamento de

pessoasaquemchamoude“críti-
cos da política”. “Muitos diziam
que eu não seria mais do que um
fenômeno e que na sequência
cairia, como muitos outros caí-
ram, por falta de trabalho”, de-
clarou. Ele defendeu, ainda, que
durante a campanha conseguiu
“desconfigurar” a imagem de
que era monotemático.

“Tenteifugirdotemaseguran-
ça pública, embora as pessoas
não deixassem e, por vezes, qua-
sepediparamudarmosdeassun-
to quando era questionado so-
bre a segurança”, relatou. “Tive-

mosváriasoportunidadesdedis-
cutir também assuntos voltados
para a saúde, a crise do País,
educação, cultura e transporte
público”, completou.

Preconceito
Destacandoos588.451votosre-
cebidos no segundo turno, Wag-
ner disse ainda ter lidado com
preconceito por ser policial mili-
tar. “Há discriminação quando
dizemqueumCapitãodaPolícia
não tem capacidade de adminis-
trar uma cidade. Mesmo com
muita gente contra, consegui-

mos disputar com a campanha
mais cara do País e estivemos
bem perto”, avaliou, acrescen-
tandocomooutro fatorfrustran-
te o “jogo baixo” apresentado na
campanha, principalmente nas
redes sociais da internet.

Colega de bancada do PR, a
deputada estadual Fernanda
Pessoa parabenizou Capitão
Wagner e, apesar de ter classifi-
cado a disputa como árdua e
cheia de provações, considerou
a campanha do correligionário
como “uma campanha linda”.

Caucaia
O outro deputado estadual que
concorreu no segundo turno foi
Naumi Amorim (PMB). Ele con-
seguiu bater Eduardo Pessoa
(PSDB) e ganhou o direito de
governar o município de Cau-
caia nos próximos quatro anos.
“A campanha foi cheia de calú-
nia, mas quem planta o bem co-
lheobem.Destaformaapopula-
ção de Caucaia me abraçou e
deu seu voto de confiança, apos-
tando na mudança”, ressaltou.

“Políticos desonestos acham
queoeleitoraindasevende,mas
em Caucaia eles não se vende-
ram. Se fosse para ser eleito com
base na compra de votos jamais
conseguiria”, acrescentou o par-
lamentar.Naumifoiparabeniza-
do por vários colegas da Casa
pela conquista nas urnas.

Clubes
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CapitãoWagner eNaumi
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