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PREFEITURA JÁ BATEU 
META EM MULTAS DE 
TRÂNSITO PARA 2019

Fotossensores, radares móveis, videomonitoramento ou até 
o bom e velho fiscal da AMC: estão todos de parabéns. Ainda 
com pouco mais de três meses até o fim de 2019, a gestão 
Roberto Cláudio (PDT) já bateu a meta de arrecadação em 

multas de trânsito para todo o ano. Na última Lei Orçamentária 
Anual, a Prefeitura dizia esperar arrecadar até R$ 98,7 milhões 
com a rubrica. A marca já foi batida – em muito – no mês de se-
tembro, chegando nos últimos dias ao total de R$ 99,5 milhões já 
levantados.

Como os números de setembro ainda não estão 100% finalizados, 
o valor deve aumentar. O batimento da meta ocorre em meio a 
imbróglio jurídico envolvendo multas registradas por câmeras de 
videomonitoramento em Fortaleza. No início deste mês, o juiz da 
1ª Vara Federal do Ceará mandou suspender esse tipo de autuação 
por 60 dias. Segundo a decisão, há “violação de privacidade” em 
multas que usam do sistema para focalizar o interior dos veículos. 
Ou seja, a condução de veículos sem cinto de segurança ou o uso 
de celular ao volante só poderiam ser fiscalizados presencialmente 
por agentes de trânsito.

Sempre polêmica, a postura da Prefeitura com infrações de 
trânsito já foi inúmeras vezes pauta de candidaturas ao Paço 
Municipal. Em 2016, o deputado estadual Heitor Férrer (SD) 
defendeu por diversas vezes remover boa parte dos fotossensores 
da Capital, que ele chamava de “os maiores assaltantes de 
Fortaleza”. Não vingou.

SESSÃO ORDINÁRIA

A Assembleia Legislativa do Ceará aprova dezenas de datas 
comemorativas todos os dias, sempre de forma unânime (e quase 
todas em alusão a eventos religiosos). Até trompetista de banda 
militar e o ato de lavar as mãos têm dia e nunca houve resistência 
sobre isso. É surreal, portanto, o placar apertado da votação que 
aprovou a inclusão da Parada Pela Diversidade Sexual de Fortaleza 
no calendário oficial de eventos do Ceará.

Mesmo sendo um evento que já existe há 20 anos e nunca gerou 
nenhum tipo de problema para a vida de ninguém, a data foi incluída 
no calendário oficial com 18 votos a favor e 12 contra. Segundo 
críticos da medida, a inclusão não seria bem vinda pois este tipo 
de evento teria como hábito o ataque aos costumes e tradições 
cristãs: uma mentira. É aquela velha história de se agarrar a um 
ou outro caso isolado para atacar um movimento como um todo. 
Repito: Existem inúmeros vídeos e fotos de pastores evangélicos 
atacando imagens de Nossa Senhora nas redes sociais, mas nada 
disso serve para generalizar e atacar a fé protestante.

E episódios isolados do tipo sequer foram registrados em edições 
do evento em Fortaleza – o que deixa a impressão de que o que existe 
é uma obsessão de certos deputados pelo ataque ao grupo LGBT. 
Na votação do assunto, o mais estranho foi gente se arvorando 
mensageiro oficial (e exclusivo) de Deus e até ameaçando colegas 
que votassem “sim” pela proposta. Não há muito motivo para 
comemorar.

ARCE RENOVADA

Nos últimos meses, cresceu muito a pressão de deputados 
estaduais em cima de empresas que executam funções delegadas 
pelo poder público no Ceará, como a Cagece e a Enel Distribuição 
Ceará (antiga Coelce).  Órgão encarregado de regular esse tipo 
de serviço e mediar o interesse do Estado com o de empresas, a 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Ceará (Arce) teve 
novo conselheiro definido na última sexta-feira, 20, quando o 
governador Camilo Santana (PT) nomeou o advogado Matheus 
Teodoro Ramsey Santos para o conselho diretor da entidade. Antes 
da nomeação, o nome já havia sido aprovado em votação unânime 
da Assembleia.

Formado em Direito pela Unifor e mestre em Direito e Gestão de 
Conflitos pela mesma instituição, Matheus já exerceu funções no 
antigo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), na Procuradoria 
Geral do Município de Fortaleza (PGM) e na Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza. No ano passado, 
prestou concurso para a Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, mas não foi convocado. Ele é filho do desembargador 
Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).
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ASSEMBLEIA: votação acirrada para incluir 
Parada pela Diversidade no calendário oficial 

De acordo com ex-parla-
mentar, um resultado expres-
sivo em Pacatuba teria rever-
tido a desvantagem numérica 
em relação a Girão, que acabou 
eleito ao lado de Cid. 

“Se ele tivesse saído antes, eu 
teria sido vitorioso com o Célio, 
porque o Célio deu vitória ao 
meu adversário, que nem co-
nhecido era lá e não tinha ser-
viço prestado lá”, avalia Eunício. 
“Se eu tivesse feito uma cami-
nhada na cidade, eu teria ganho 
as eleições.”

Durante ato de fi liação ao PSD 
na sexta-feira, 20, Carloma-
no queixou-se de desatenção 

dentro do MDB. Ao O POVO, o 
gestor desabafou: “(Eunício) 
nunca deu um telefonema. Nem 
no aniversário, p… nenhuma. É 
como se eu não existisse. Talvez 
eu não exista mesmo”. 

Eunício nega a crítica. O 
emedebista conta que, não 
faz tanto tempo, esteve com o 
prefeito “lançando obras para 
o município”, mas que agora 
estão prometendo “R$ 100 mi-
lhões em obras para o municí-
pio”. O ex-parlamentar afi rmou 
ainda que o grupo de Domingos 
está fazendo o mesmo em ou-
tras duas dezenas de cidades 
cearenses. (Henrique Araújo)

Candidato derrotado em 
2018 para o Senado, Eunício Oli-
veira rebateu as críticas do pre-
feito de Pacatuba, Carlomano 
Marques, que trocou o MDB pelo 
PSD de Domingos Filho na últi-
ma semana. Segundo o emede-
bista, se Carlomano tivesse dei-
xado o partido antes, ele teria 
sido vitorioso nas eleições do 
ano passado. 

“O Célio (Filho, ex-candida-
to a deputado estadual) esteve 
comigo em 2018, mas exigiu que 
eu fosse a Pacatuba e fi zesse um 
comício com ele”, relatou Euní-
cio. “Eu disse que ia ver, porque 
eu tinha um problema lá, já que 
o Carlomano era do MDB. Re-
sultado: eu perdi em Pacatuba 
vergonhosamente, com apoio 
do Carlomano.”

 Eunício acrescentou: “Se 
Carlomano tivesse saído an-
tes do MDB, antes da eleição, 
eu hoje era senador e presi-
dente do Congresso. Lamen-
tavelmente, ele saiu apenas 
agora”, disse o presidente es-
tadual da sigla no Ceará.

Na cidade da Região Metro-
politana de Fortaleza, Eduardo 
Girão, então no Pros, teve 10.602 
votos e Eunício, 9.386 – uma di-
ferença de apenas 1.216. O mais 
votado em Pacatuba foi Cid Go-
mes (PDT), com 22.246 votos. No 
total, Girão conquistou 1.325.786 
votos contra 1.313.793 de Eunício.

“Se ele tivesse saído antes 
do MDB, eu hoje era senador”
| EUNÍCIO | Para ex-senador, resultado positivo em Pacatuba teria sido 
capaz de reelegê-lo. Eunício atribui derrota à falta de apoio de Carlomano
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EUNÍCIO OLIVEIRA rebateu críticas do 
prefeito de Pacatuba 

PT inicia diálogo com emedebistas 
para eleições municipais 

Aliança. De olho em 2020

Ainda que o Partido dos Tra-
balhadores só entre no assunto 
eleitoral com mais vigor ao fi -
nal de outubro, quando ocorre 
congresso estadual, o deputa-
do federal José Guimarães (PT) 
afi rmou que a legenda abriu 
diálogo com o MDB de Eunício 
Oliveira visando 2020. O ex-
senador está rompido com o 
prefeito de Fortaleza, Roberto 
Cláudio (PDT), a quem acusa de 
não ter prestado apoio devido 
durante a campanha em 2018.

No partido, corre com mais 
força o nome da ex-prefeita 
e deputada federal Luizian-
ne Lins. Ela ainda é tida com o 

nome mais forte do partido na 
Capital. Ao Blog do Eliomar, ela 
já havia rechaçado qualquer 
disputa ao Executivo que não 
fosse na Capital.

Guimarães também men-
cionou conversas iniciais com 
o Psol, o que Ailton Lopes disse 
desconhecer. Segundo o psolis-
ta, não há como sentar à mesa 
com quem se associa a “golpis-
ta”, adjetivo usado por ele para 
qualifi car Eunício. “O Guima-
rães e o PT têm que aprender 
a não repetir os mesmos erros. 
Quando diz que pretende dialo-
gar com Eunício, ele tira o Psol 
dessa equação”, afi rma Lopes.

Como Guimarães, Lopes res-
saltou que a legenda socialista 
decidirá o postulante ao Paço 
Municipal junto à militância. 
Reconhece, contudo, que a pos-
sibilidade mais palpável, mais 
uma vez, envolve o deputado 
estadual Renato Roseno (Psol).

Ailton falou ao O POVO Onli-
ne quando enquanto voltava de 
Limoeiro do Norte. Ali, o pré-
candidato do partido a prefeito 
é João Rameres Regis, profes-
sor de Filosofi a da Faculdade de 
Filosofi a Dom Aureliano Matos - 
ligada à Universidade Estadual 
do Ceará.(Carlos Holanda/car-
losholanda@opovo.com.br)

JUAZEIRO
Além de 
Fortaleza, 
Guimarães 
ressalta 
Juazeiro do 
Norte como 
prioridade. A 
ideia do PT 
é fazer com 
que o vice-
presidente da 
Assembleia 
Legislativa 
do Ceará, 
Fernando 
Santana, entre 
no páreo. 



PETISTAS
Além de 
Juazeiro do 
Norte, José 
Guimarães 
citou ainda 
Canindé, 
Itapipoca, 
Mauriti e 
Barbalha, 
dentre os 70 
municípios 
nos quais o 
partido quer 
apresentar 
candidaturas 
ao Executivo.
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