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Política
PAULO CESAR
NORÕES

Objetivoérequalificar
etornaroespaço
aindamaisatrativopara
todaapopulação.”
ROBERTOCLÁUDIO(PDT),prefeitode

Fortaleza,sobreoplanode

requalificaçãodaPraiadeIracema,

queeleapresentahojeàpopulação,

noEstoril.São28açõesqueserão

implantadasatéjulhode2018,

dentreelasincentivofiscalparaa

instalaçãodenovosnegócios.

Bilhete Único

� Sistema de transporte
público do Cariri terá agora o
Bilhete Único, nos moldes do
que foi implantado na
Região Metropolitana de
Fortaleza. Passageiros de
nove municípios poderão
pegar quantos ônibus forem
necessários pagando uma
única passagem, dentro de
um período de duas horas.
Mensagem nesse sentido foi
aprovada na Assembleia por
iniciativa do deputado
Danniel Oliveira (PMDB).

Comenda

� Célio Studart (SD) segue
para Recife, hoje, para
receber a medalha Alferes
Tiradentes - Colar de Ouro.
Ele foi escolhido o vereador
mais atuante de Fortaleza,
através de enquete feita pelo
Instituto Tiradentes, de
Minas Gerais, que realiza
pesquisa em todas as capitais
brasileiras. A solenidade
para a entrega da comenda
será realizada no Auditório
do Recife Praia Hotel, na
capital pernambucana.

‘‘

Projetos

� Deputado Roberto
Mesquita (PSD) apresentou
projeto que cria Delegacia
Especializada na Emissão de
Boletins de Ocorrências.
Quer evitar a saga do
cidadão que quer registrar
um BO. Outro projeto obriga
empresas prestadoras de
serviços a disponibilizarem
linhas telefônicas gratuitas
exclusivas para identificação
de agentes. Tem muito
bandido usando farda para
entrar nas residências.

Deputado Capitão Wagner (PR) não acredita mais no
retorno do senador Eunício Oliveira para o grupo de
oposição. Diz que o próprio Eunício tem dúvida “se receberá
ou não um traço do grupo situacionista”.

Ceará apresenta o maior índice de presos sem julgamentos
do País. São mais presos provisórios do que os efetivamente
condenados nas penitenciárias do Estado. É o que diz o
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen), divulgado último dia 8 pelo Ministério da Justiça.

Conselho Estadual de Segurança Pública (Consesp) se
reúne hoje de manhã, no Palácio Iracema, com a presença da
secretária de Justiça Socorro França. Vai apresentar
propostas e debater questões relacionadas ao sistema
prisional.

Tem mais...

Sem volta

� Ao fazer um balanço das
ações do Senado em 2017,
presidente Eunício Oliveira
anunciou que a Casa está
devolvendo R$ 203 milhões,
economizados em seu
primeiro ano de gestão.
Dinheiro que, fez questão de
ressaltar, deverá ser aplicado
em saúde e educação. Elegeu
ainda a capacidade do
diálogo, a participação
coletiva e a efetividade dos
resultados como sua marca
na condução dos trabalhos.

Veto derrubado

� Deputado federal Danilo
Forte (DEM) comemorou a
derrubada do veto
presidencial que impede o
acesso à linha de crédito
especial às Santas Casas
inadimplentes. “São
instituições responsáveis por
mais de 40% de todo o
atendimento da rede SUS no
Brasil e precisam da nossa
atenção”, justificou. As
Santas Casas em todo o
Brasil sofrem com a escassez
de recursos.

�Não teve jeito. Como o
senador Romero Jucá
havia antecipado na
quarta-feira, a Reforma da
Previdência ficou mesmo
para fevereiro, após
fracassarem os esforços de
governistas para tentar
conseguir os votos para
aprovar a proposta na
próxima semana. Já era
consenso no governo de
que a proposta só deveria
ser posta em votação com a
certeza de ter o número de
votos necessário para a
aprovação. Portanto, adiar

pode até parecer uma
derrota. Perder no
plenário, porém, seria
pior. É ver como o governo
se sai no convencimento
dos parlamentares. Afinal,
2018 é ano eleitoral e nem
todos vão querer correr o
risco de se queimar com o
eleitorado. Se bem que
para o presidente Rodrigo
Maia (DEM-RJ), da
Câmara, o cenário mudou.
“A recepção da sociedade
já melhorou muito, tende a
melhorar nas próximas
semanas”, acredita. Será?

Ficouparafevereiro

pcnoroes@diariodonordeste.com.br

FIM DO ANO LEGISLATIVO

A Assembleia Legislativa apro-
vou, ontem, por unanimidade, a
proposta de Lei Orçamentária
Anual(LOA), que estima a recei-
taefixaadespesadoGovernodo
Estado para 2018, com 1.682
emendas. Pela proposta, o Exe-
cutivo cearense deve arrecadar
R$ 26,4 bilhões e ter uma despe-
sadeigualvalornoanoquevem.
O Orçamento foi a última maté-
ria votada pelos deputados nes-
te ano, pois está encerrado o pe-
ríodo legislativo de 2017.

Pela proposta orçamentária
aprovada, na área da Educação,
o Estado prevê um gasto de R$
3,037 bilhões, o que representa
26,6% do Orçamento cearense,
acima do limite constitucional
estabelecido para o estados, que
é de 25%. Na área da Saúde, o
governo estadual também deve
gastar 13,4% da sua receita, cer-
ca de R$ 3,2 bilhões, percentual
que também é superior ao limite
de 12% estabelecido por lei.

Já no quesito investimentos,
o Estado deve destinar R$ 3,9
bilhões, conforme a LOA, para
dar continuidade a projetos co-
moaconstrução daLinhaParan-
gaba-Mucuripe, do VLT, a am-
pliação do Porto do Pecém, a
duplicação e pavimentação de
rodovias, e a construção do Hos-
pital Regional do Vale do Jagua-
ribe,em LimoeirodoNorte, para
o qual será destinado recurso de
R$ 62 milhões.

Incentivo

AlémdoOrçamento,queéaúlti-
ma matéria a ser votada antes de
encerrar os trabalhos legislati-
vos, também foram aprovadas
outras dezenas de projetos do
GovernodoEstado.Entreaspro-
postas aprovadas do Executivo
estadualestáaqueinstituiaGra-
tificaçãodeRiscodeVidaouSaú-
deparaservidoresdaAgênciade
Defesa Agropecuária do Estado
do Ceará (Adagri), além da pro-
posta que concede auxílio-refor-

maafamíliasindiretamenteatin-
gidas pela obra do VLT Paranga-
ba/Mucuripe e da proposta que
implanta o Bilhete Único Metro-
politano na Região do Cariri.

Ainda foi aprovada mensa-
gem que cria uma “política de
incentivo à participação de pes-
soasdosetorprivadoemativida-
de da área da saúde pública”,
por meio de edital, que permiti-
ráaoEstadoconveniaroucontra-
tarempresasprivadas,comoob-
jetivo de reduzir a lista de espera
nas unidades de saúde cearen-
ses. A isenção do ICMS para as
operações e prestações de servi-
ços relacionadas com a constru-
ção, instalação e funcionamento
do Centro de Conexões de Voos
(HUB),noAeroportoInternacio-
nal Pinto Martins, em Fortaleza,
também foi aprovada ontem.

Arce

Foram aprovados, ainda, proje-
tos de lei de autoria do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE),entreeles,oqueespecifi-
ca que os servidores efetivos de-
verão cumprir jornada de traba-
lho de sete horas “ininterrup-
tas”, em caráter definitivo, com
horários de entrada e saída esti-

pulados pela administração. O
projetotambémreduzonúmero
de cargos comissionados desti-
nadosaservidoresefetivos,mas,
ao mesmo tempo, “amplia o rol
depossíveisocupantesdecargos
emcomissãovinculadosàSecre-
taria Judiciária da Corte” e defi-
ne que os magistrados serão au-
xiliados, quando da realização
deaudiênciaspúblicas,portécni-
cos judiciários. De acordo com o
TJCE, no entanto, as mudanças
não acarretarão em criação de
cargos ou aumento de despesas.

Maiscedo,osdeputadosapro-
varamemPlenário,porunanimi-
dade, o nome do advogado João
Gabriel Laprovitera Rocha para
exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Diretor da Agência
Reguladora dos Serviços Públi-

cosDelegadosdo Estadodo Cea-
rá (Arce).

No primeiro expediente da
sessãoplenária,deputadossere-
vezaramnatribunadaCasapara
fazer seus últimos pronuncia-
mentosdo ano,e ostemas foram
desde problemas na Saúde até o
balançode atividades realizadas
por eles ao longo do ano.

Políticas públicas

CapitãoWagner(PR),porexem-
plo, considerou “infantil” a for-
ma como o governador Camilo
Santana (PT) escolheu, na últi-
ma terça-feira (12), durante ba-
te-papo ao vivo pelo Facebook,o
próximo Município cearense
que ganhará uma areninha. O
Chefe do Executivo Estadual fe-
chou os olhos e apontou no ma-
pa do Ceará a cidade que seria
agraciada com o equipamento.

Emseguida,odeputadoAntô-
nio Granja (PDT), que preside a
Comissão de Defesa Social na
Assembleia, cujo objetivo, entre
outros temas, é discutir políticas
públicasrelacionadasàSeguran-
ça Pública, uma das áreas mais
problemáticas na gestão esta-
dual, fez um balanço “positivo”
das atividades do colegiado em
2017. Embora o Diário do Nor-
deste tenha noticiado ao longo
deste ano, por diversas vezes, o
pouco aproveitamento da Co-
missão de Defesa Social e outras
mais que existem na Casa – ao
todo são 18 –, principalmente,
na realização de audiências pú-
blicas que, na comissão presidi-
daporGranja,foramapenasqua-
tro neste ano.

Já o deputado Carlos Felipe
(PCdoB), presidente da Comis-
são de Seguridade Social e Saú-
de, destacou em seu pronuncia-
mento a modalidade de ensino à
distância que, segundo o parla-
mentar, não tem a devida fiscali-
zação por parte do Ministério da
Educação, principalmente, por-
que tem crescido o número de
cursosàdistâncianaáreadaSaú-
de que ele considera serem “es-
sencialmente práticos”.

O deputado Renato Roseno
(PSOL) criticou, novamente, a
perfuraçãodepoçosnoLagamar
do Cauípe, em Caucaia, Região
Metropolitana de Fortaleza.

Oficialmente,operíodo

desessõessódeveria

ficarencerradonodia

22,masosdeputados

decidiramantecipá-lo

PETISTAS NA CÂMARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Os vereadores da bancada do PT
foram à tribuna da Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza, ontem, pa-
ra criticar as propostas do gover-
no federal para a área de saúde
mental.Ecoandoposiçõesdeen-
tidades que atuam na área, os
parlamentares alegam que a po-
sição do governo é um retroces-
so às políticas da área e reforça
modelos de atuação que violam
os direitos humanos.

O primeiro vereador a tratar
do assunto, ainda no Pequeno
Expediente, foi Acrísio Sena. De
acordo com o parlamentar, a po-
siçãodeentidadescomooConse-
lho Federal de Psicologia, o Con-
selho Federal de Psiquiatria e o
Conselho Regional de Serviço
Social,quedivulgaramnotacon-
junta criticando as medidas, é
“uma verdadeira demonstração
da luta antimanicomial brasilei-
ra e uma ratificação da legisla-
ção que estabelece os direitos
das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais”.

De acordo com o documento
apresentado pelo parlamentar,
aspropostas,queestavamprevis-

tas para serem apresentadas ao
público ontem, visam a “defor-
mação”daspolíticaspúblicaspa-
ra a área, destacando a ideia de
financiamento de hospitais psi-
quiátricos e comunidades tera-
pêuticas, que o movimento clas-
sifica como “manicômios”.

O tema também foi abordado
pelo líder da bancada, Guilher-
me Sampaio. Ele disse que os
problemasapontadospelasenti-
dades da área seriam apenas
mais um de muitos retrocessos
“que compõem o desmonte das
políticas sociais”. Segundo o pe-
tista,medidaspropostaspelogo-
vernofederalafetamdiretamen-
te o Sistema Único de Saúde.

A oposição ao Governo Camilo
Santana (PT) na Assembleia Le-
gislativa encerra os trabalhos de
2017 desestabilizada e desesti-
mulada. Além de não conseguir
emplacarprojetoserequerimen-
tos, os discursos e críticas feitos
pela bancada reduziram muito
neste fim de atividades, o que
acaba se justificando por conta
do impasse das lideranças políti-
cas quanto à formação de uma
chapa competitiva para a dispu-
ta eleitoral no próximo ano.

Em menor número, após in-
gresso de antigos oposicionistas
na base governista, parlamenta-
res da oposição também não se
entendem quanto a algumas
pautas,eoutrossequertêmcom-
parecido às sessões ordinárias.
Na plenária da última terça-fei-
ra, por exemplo, somente Odi-
lon Aguiar (PMB) fez críticas às
matérias que estavam sendo vo-
tadas no Plenário 13 de Maio.

Atualmente,aoposiçãonaAs-
sembleiaéformadapornovepar-
lamentares.Nasessãodeontem,
alguns opositores comparece-
ram ao plenário, mas apesar de

pronunciamentos contra atos e
mensagens do Governo, não
houve discussão mais abrangen-
te sobre os temas. Capitão Wag-
ner (PR), por exemplo, discur-
sou sobre a situação da Saúde.
Já Renato Roseno (PSOL) recla-
moudaadministraçãodosrecur-
sos hídricos e das políticas de
enfrentamento à seca.

2018

“Nãoestouentendendoessemo-
mento e como as coisas estão.
Aqui na Assembleia os deputa-
dosestãotentandofazeroenten-
dimento político de recondução
de seus mandatos, acredito que
seja isso. Há uma inércia da opo-
sição, mas eu não sei o que hou-
ve para ficarmos assim”, lamen-
tou Odilon Aguiar.

A deputada Fernanda Pessoa
(PR), por sua vez, apontou que
uma oposição mais participativa
no próximo ano dependerá de
que chapa será formada pelos
oposicionistas. “Se for uma cha-
pacompetitiva,lógicoqueosâni-
mos se alteram e cada um vai
defender seu nome”, disse.

Aprovadoprojeto

que cria umapolítica

de incentivo à

participação de

pessoas do setor

privado em

atividadede saúde

Entidades ligadas à

luta antimanicomial

têmsemanifestado

contra propostas do

governo federal para

a área de saúde

mental no País

Aprovado Orçamento

do Estado para 2018

Críticas a políticas
de saúde mental

Desestímulo afeta
oposição na AL

Evento

POLÍTICO.Hoje,RodrigoMaiaeoministroMendonça

FilhoparticipamdoatodefiliaçãoaoDEMdeDanilo

Forte.Antes, elesestarãocomogovernadorCamilo

Agenda

SOCIAL.OpresidentedaCâmaradosDeputados,Rodrigo

Maia,eraesperado,ontemànoite, emFortaleza,onde

jantariacomcearensesnaresidênciadeCaioRocha

AdvogadoJoãoGabrielLaproviteraRocha(empé)cumprimentadeputadosapós

terseunomeaprovado,ontem,aocargodeconselheiroda ArceFOTO: JOSÉ LEOMAR


