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Política
PAULO CESAR
NORÕES

Continuamos
trabalhandoetemos
comoobjetivovotar
omaisrápido
possível.Sepossível
ainda,defato,na
semanaquevem”
HENRIQUEMEIRELLES,ministroda

Fazenda,acreditandoqueaReforma

daPrevidênciaaindapodeser

votadaesteano

Jogo duro 2

� Detalhe: os R$ 500 mil
necessários para a compra já
estavam garantidos desde
2015, frutos de emenda do
deputado estadual Audic
Mota, ligado ao prefeito.
Vereadores rejeitaram ainda
votar projetos de isenção de
ISS e licenciamento para
mototaxistas; instituição de
programa de estágios; e
suplementação
orçamentária para a
Prefeitura pagar as contas de
água, luz, telefone e INSS.

Homenagem

� Hoje é o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca. Em
solenidade hoje à noite, na
Assembleia, deputado
Sérgio Aguiar (PDT)
homenageia “in memoriam”
um dos mais lúcidos
profissionais da categoria, o
professor Wladimir Lobo.
Também serão agraciados os
engenheiros Ricardo
Nogueira, Enox Paiva Maia,
Djanira Silvério Gondim e o
secretário estadual da Pesca,
Euvaldo Bringel.

‘‘

Jogo duro

� Com diferença mínima de
93 votos, Carlos Windson
surpreendeu ao derrotar a
favoritíssima Patrícia Aguiar,
que tentava a reeleição em
Tauá, em 2016. Problema é
que a oposição fez nove dos
11 vereadores. Ou seja, só
passa na Câmara o que eles
querem. Ontem, derrubou
pedido de suplementação
orçamentária para que o
município fizesse a aquisição
imediata de uma nova frota
de sete veículos para a saúde.

Deputado estadual Leonardo Araújo (PMDB) esteve em
Brasília. Levou na bagagem reivindicações de pescadores e de
sertanejos que sofrem com a estiagem.

Câmara Municipal de Fortaleza realiza hoje, às 15h, sessão
solene pelo Dia da Mulher Advogada. Iniciativa da vereadora
Larissa Gaspar (PPL), ela também bacharel em Direito.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(Seuma) e a Pós Unifor realizam, amanhã, o 10º Fórum
Adolfo Herbster. Oportunidade para discussão sobre a cidade
e propor soluções. Será às 8h30, na Unifor.

Já tem data a inauguração da primeira areninha de Caucaia,
construída com recursos próprios da Prefeitura. Será no
Centro e o prefeito Naumi Amorim vai entregá-la dia 22.

Tem mais...

Boas festas

� Presidente Michel Temer
demorou, mas prestigiou o
jantar de fim de ano de
Eunício Oliveira, em Brasília.
Temer estava no Palácio,
conferindo as possibilidades
de votos para tentar aprovar
a Reforma da Previdência e
só chegou às 23h. Encontrou
lá senadores de todos os
partidos. Executiva do
PMDB do Ceará estava lá,
representada por Mauro
Benevides, Gaudêncio
Lucena e João Melo.

Revelação

� Após receber o
ex-governador Lúcio
Alcântara em seu gabinete,
manhã de ontem, deputado
estadual Capitão Wagner (PR)
revelou que a oposição “está
mais disposta do que nunca a
disputar o Governo do
Estado”. Confirmou que não
tentará reeleição, e sim um
cargo majoritário ou deputado
federal. Destacou ainda o
comprometimento do senador
Tasso Jereissati (PSDB) com o
projeto de oposição no Ceará.

�Em cerimônia de posse
da nova diretoria e do
conselho fiscal da
Confederação da
Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), em Brasília,
Michel Temer disse que o
que o deixa à vontade para
patrocinar reformas
impopulares é exatamente
a impopularidade de seu
governo. O ‘insight’,
segundo Temer, veio do
publicitário Nizan
Guanaes, que certa vez lhe
falou: “Presidente,
aproveite a sua

impopularidade e faça
tudo aquilo que o Brasil
precisa”. De fato, o medo
da repercussão negativa
impediu antecessores de
Temer de tocar as reformas
que todos julgavam
necessárias mas nenhum
teve a coragem de pôr em
prática. Há quem o acuse
de estar a serviço dos
interesses de poderosos.
Gente ligada a Temer,
porém, diz que o que move
o presidente é o desejo de
que a história o julgue
positivamente.

Julgamentodahistória

pcnoroes@diariodonordeste.com.br

TROCA DE PARTIDO RECESSO

O presidente do PR no Ceará,
ex-governador Lúcio Alcântara,
quer passar o comando do parti-
do ao deputado estadual Capi-
tãoWagner.Noentanto,oparla-
mentarapresentoualgumascon-
dições para presidir a legenda, o
que ainda aguarda ser avaliado.
Ele também dialoga com o
PROS. Já o deputado federal Ca-
bo Sabino deve mesmo dirigir o
Partido Humanista da Solidarie-
dade (PHS), como o Diário do
Nordeste já havia anunciado.

LúcioAlcântaraesteve,nama-
nhã de ontem, em reunião com
Capitão Wagner, em seu gabine-
tenaAssembleiaLegislativa,tra-
tando sobre questões políticas e
partidárias, dentre elas a entre-
ga do comando do PR estadual
ao parlamentar. O republicano
até aceita tal investida, mas quer
ter o controle, de fato, da agre-
miação, e não servir de dirigente
apenas no papel, segundo disse
à reportagem.

A preocupação das lideranças
do PR cearense se justifica, pois
há um diálogo entre o deputado
e lideranças do Partido Republi-
cano da Ordem Social (PROS),
legenda da qual ele também po-
derá ser presidente, casonão ha-
ja avanço no PR. Um dos
imbróglios na sigla republicana
diz respeito ao posicionamento
de filiados alinhados com a base
do Governo Camilo Santana.

O caso claro é o da deputada
federal Gorete Pereira (PR),
que, apesar de não se posicionar
de forma explícita como da base
do governador, tem atuado nos
bastidores da política como alia-
da da gestão. Esse e outros pro-
blemas internos têm gerado a
insatisfaçãodeWagner,quesina-
liza deixar os quadros do PR.

Estrutura

Segundo disse em entrevista,
seu prazo para resolver todas as
pendências partidárias é até o
início de janeiro, quando deve
tomar uma decisão em definiti-
vo. Também é nesta data que
Wagner espera um posiciona-

mento dos partidos de oposição
quanto aos nomes colocados pa-
ra a disputa em uma coligação
para 2018 que contaria, segun-
do ele, com PSD, PROS, PSDB,
PR, SD e PHS.

“Não vou ficar postergando
até as vésperas das eleições, por-
que a gente não tem estrutura
para competir com o Governo e
precisamos construir um proje-
to, e para isso é necessário tem-
po. Se em janeiro ficar decidido
que estarei na chapa majoritá-
ria,voutentariratrásdoprojeto,
mas se não, vou para a disputa a
deputado federal”.

O parlamentar esteve reuni-
do na terça-feira passada, em
Brasília, com o senador Tasso
Jereissati(PSDB),odeputadofe-
deral Genecias Noronha (SD), o
conselheiro em disponibilidade
do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), Domingos Filho, Lúcio
Alcântara e o ex-deputado fede-

ral e atual vice-prefeito de Mara-
canaú, Roberto Pessoa (PR).

No encontro, ficou acertado
que a oposição terá uma chapa
para a disputa no ano que vem.
“Há expectativa de nosso nome
estar nessa chapa majoritária.
Temos projeto e disposição e
acreditamos que nosso nome é
viável”, disse ele. Nos primeiros
dias de janeiro, os partidos se
reunirão,maisuma vez,paraba-
teromartelosobreacorridaelei-
toralenvolvendoabancadaopo-
sicionista.

Comunicado

Wagner afirmou que seu aliado
na política local, o deputado fe-
deral Cabo Sabino, já acertou
ingresso no PHS, e isso teria sido
feito em encontros realizados
com a direção nacional do PHS.
Ovice-presidentedaAssembleia
Legislativa, Tin Gomes, que pre-
side a legenda no Ceará, havia
dito ao Diário do Nordeste que,
casoissoseconcretizasse,eledei-
xaria o partido, o que resultaria
num esvaziamento da sigla.

No entanto, ontem, quando
questionado sobre as afirma-
ções de Wagner, o humanista
dissequenãohaviasidocomuni-
cado, ressaltando ainda que há
umadisputainternapelocoman-
donacional,oquepoderiapreju-
dicar qualquer discussão em tor-
no de ingresso de novos filiados.

CapitãoWagnernegocia

comoPROSaassumiro

seucomandonoCeará,

masLúcioAlcântara

quermantê-lonoPR

NOVO SUBSÍDIO

“Nãovou ficar
postergando até as
vésperas das
eleições, porque a
gente não tem
estrutura para
competir”

Foiaprovadaontem,pelaCâma-
ra Municipal de Fortaleza, a Lei
OrçamentáriaAnual(LOA)para
o ano de 2018, assim como o
aumento dos subsídios do vice-
prefeito Moroni Torgan, corres-
pondentes a 90% do que perce-
be o prefeito Roberto Cláudio,
que é R$ 15 mil. Hoje, Moroni
ganha R$ 10 mil. O projeto de
Resolução da Câmara foi apre-
sentado na última terça-feira.

O Orçamento do Município
recebeu quase 600 emendas,
que foram aprovadas de forma
consensual. A Casa convocou
uma sessão extraordinária para
garantir ontem a votação em se-
gunda discussão. Hoje, o texto,
que prevê recursos de cerca de
R$7,55 bilhões para o ano que
vem, deve ter sua redação final
aprovada na Câmara.

De acordo com o relator da
matéria, Iraguassú Filho (PDT),
o texto foi alvo de amplo diálogo
entre os vereadores e a Comis-

são Conjunta de Legislação, Jus-
tiça e Orçamento, o que permi-
tiu que fosse aprovado de sem
maiores percalços pela Casa.

Debate

“Não se pode falar que não hou-
ve esforço para que fossem con-
sensuadas as principais deman-
dasdosvereadores”,declara.Se-
gundoele,houveumgrandemo-
vimento da Prefeitura, em espe-
cial da Secretaria de Finanças,
paramanteros investimentosna
Capital.Comoexemplo,overea-
dor cita que o investimento da
administração em Saúde já é
mais que o dobro do que prevê a
Constituição Federal.

O líder do prefeito Roberto
Cláudio (PDT) na Casa, Ésio Fei-
tosa (PPL), também elogiou a
administração. De acordo com

ele, a LOA aprovada ontem pas-
sou por um amplo debate não só
com os vereadores, mas com a
sociedade. “Houve a participa-
ção de mais de 1,3 mil pessoas
nessesprocesso. Então, ao nosso
ver,esseOrçamentofoiconstruí-
docommuitaparticipaçãopopu-
lar”, declara o pepelista.

O parlamentar também diz
que o texto demonstra um gran-
de esforço da gestão em ampliar
investimentos em áreas como
Mobilidade, Educação, Moradia
e Assistência Social. “Ao contrá-
rio de outras cidades, Fortaleza
paga em dia seus funcionários,
investe em obras estruturantes e
investe no servidor, seja com au-
mentos, seja com capacitação”,
destaca o vereador.

Para o vereador Acrísio Sena
(PT), de pouco adianta apresen-
tar emendas se elas não são exe-
cutadas. “Já estou no terceiro
ano em que coloco R$200 mil ali
na comunidade do trilho para
construir um calçadão e não te-
nhosequerumaresposta(daPre-
feitura)”, declara. Ele quer que a
Câmara cobre o cumprimento
das emendas dos vereadores.

Devem ser votadas hoje em Ple-
nário, na Assembleia Legislati-
va, as matérias que estavam na
pauta de ontem, com o objetivo
de anteciparem o encerramento
das atividades legislativas deste
ano, ainda nesta semana. As vo-
tações de ontem foram suspen-
sas por falta de quórum, embora
as comissões técnicas da Casa
tenham discutido e deliberado
sobre algumas outras matérias
que precisam ser votadas ainda
neste ano.

Semparlamentaresparaases-
são plenária, alguns deputados,
integrantes de comissões técni-
cas, aproveitaram para discutir
as matérias de interesse do Go-
verno e projetos dos colegas. Só
napauta de votaçãono plenário,
ontem, constavam 26 proposi-
ções e, entre elas, mensagens do
Poder Executivo. A última maté-
ria a ser colocada em votação,
neste ano, será o Orçamento es-
tadual para 2018.

Sem a votação do Orçamen-
to, o recesso parlamentar não
podeseriniciado,segundodeter-
minação constitucional. Oficial-
mente, o recesso deveria come-
çar a partir do próximo dia 22,
masoentendimentodosdeputa-
dos era votar todo o material até
apróximasexta-feira,ganhando
uma semana para os contatos
políticos no Interior. Na sessão
de encerramento, o presidente
da Casa, Zezinho Albuquerque
(PDT),faráumbalançodasativi-
dades do ano legislativo.

Deveconstarnapautadevota-
ção, hoje, o projeto que mantém
o percentual de 12% da “carga
tributária devida por substitui-
ção tributária, nas operações in-
ternas, e de importação com veí-
culos automotores novos, reali-
zadas pelas empresas concessio-
nárias”.

Também está prevista para
hoje a votação em plenário do
ProjetodeDecretoLegislativoin-
dicando o nome do advogado
João Gabriel Laprovitera Rocha
para exercer o cargo de Conse-
lheiro Diretor da Agência Regu-
ladora dos Serviços Públicos De-
legados do Estado (Arce).

O advogado foi sabatinado,
ontem, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), onde seu
nomefoiaprovadopelossetede-
putados que estavam presentes
na reunião. A sessão plenária
que deverá aprovar o nome do
advogado,indicadoparaocargo
pelo governador Camilo Santa-
na, é extraordinária especial,
pois requer votação secreta.

Para evitar saída
de Wagner, PR lhe
dá a direção no CE

Falta quórum

e pauta de

votação é

adiada na AL

Corregedor
TRABALHO.ParaDomingos,quemfaziapolíticanoTCM

eraErnesto, alvodedenúncias formais.Por isso,

WaldomiroTávora teráqueficarde“antenas ligadas”

Vereadores aprovam o
Orçamento de Fortaleza

Responde
ACUSANDO.DomingosFilho,ex-presidentedoextinto

TCM,nãogostoudasdeclaraçõesdoconselheiro

ErnestoSaboiasobrea influênciapolíticanoTCM

CapitãoWagnerdizesperarumadecisãosobrechapamajoritáriadaoposição
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Vice-prefeitoMoroniTorganvai
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