
PacotedemensagensdoGovernomovimentaALantesdorecesso
PelomenosoitopropostasenviadasàCasapeloExecutivoEstadualdevem
servotadasemplenário jánasessãodeamanhã.Dentreelas,umaqueprevê
incentivoamotoristasparaaregularizaçãodedébitosde IPVAedoDetran

POLÍTICA

A
votação da Lei Orça-
mentária Anual
(LOA) de 2020 e do
Plano Plurianual,
com diretrizes e me-
tas para os próximos
quatro anos, deve
dar início ao recesso
parlamentar na As-
sembleia Legislativa,

no próximodia 19.Mas, até lá,
há um numeroso volume de
proposições sobre as quais os
deputadosdevemsedebruçar
para encerrar a pauta. Chama
atenção um expediente que já
é praxe do Executivo: enviar
grande quantidade de proje-
tos para votação às vésperas
do fimdos trabalhos, compou-
co tempo para discussões e
aprimoramentos.

Só ontem, começarama tra-
mitar 11 mensagens do Gover-
no Camilo Santana (PT), entre
elas umaProposta de Emenda
à Constituição (PEC) que ali-
nhaosparâmetrosdeconstitu-
cionalidade das leis munici-
pais à Carta Magna do Estado
e, ainda, um Projeto de Lei
Complementar que prorroga
a autorização a empresas de
serviços complementares de
transporte metropolitano ou
intermunicipal.
Asdemaismensagens transi-

tamporáreasdiversas: decria-
ção de uma comenda de dan-
çaaoestabelecimentodecrité-
rios para parcelar dívidas jun-
toàAgênciaReguladoradoEs-
tado do Ceará (Arce), passan-
do por mudanças burocráti-

cas na estrutura administrati-
va, gratificação de servidores
da Saúde e até a inclusão de li-
vros religiosos nos projetos de
remiçãodepenaapartirda lei-
tura de detentos no sistema
prisional cearense.
Ao todo, há 24 mensagens

do Executivo em tramitação,
que devem ser votadas nos
próximos 15 dias. Oito delas já
estão prontas para votação
em plenário amanhã, após se-
rem sido aprovadas ontem
nas comissões.
O líder do Governo, deputa-

do Júlio César Filho (Cidada-
nia), destacaoprojetoque faci-
lita a regularização de veícu-
los, criando condições para
quecontribuintes quitemdívi-
das de Imposto sobre a Pro-

priedadedeVeículosAutomo-
tores (IPVA) ou junto ao De-
tran, com remissão demultas,
juros e taxas.
“São cerca de 300 mil pro-

prietários de veículos aos
quais o Detran deve permitir
regularização. Incentivando
essesparcelamentos edescon-
tos, nós pretendemos arreca-
dar cerca de 40 milhões de
reais”, explica.

Críticas
Sem se aprofundar no mérito
das matérias em tramitação,
deputados da oposição ques-
tionam a grande quantidade
de propostas que chegam na
reta final do ano legislativo. “É
muito ruim, faltando pratica-
mente 15 dias para terminar o

#PoderLegislativo FlávioRovere flavio.rovere@svm.com.br

24
MENSAGENSEM
TRAMITAÇÃO
Sóontem,11mensagensforam
lidasemplenário,paraoGoverno
encerrarapautaantesdorecesso

137
PROPOSTASDOGOVERNO
ENCAMINHADAS
Atéontem,estefoionúmerode
projetosdeiniciativadoPoder
ExecutivoenviadosàAssembleia
LegislativadoEstadoem2019

Maratonade
votações

Acercadeduassemanasdo
iníciodorecessoparlamentar,a
Assembleiatempelafrenteum
pacotedemensagensdo
Governoparavotarantesda
apreciaçãodaLeiOrçamentária
Anual(LOA)de2020

OnúmeroconsideráveldemensagensdoGovernodevemobilizardeputadosdabase,emcontrastecomorecenteesvaziamentodoplenário
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Reunindo-sedesdeo início
deabril, a Comissão
EspecialdeReforma e
AtualizaçãodoRegimento
InternodaAssembleia
Legislativa tinha,
inicialmente,o objetivo de
apresentaraténovembro à
MesaDiretora daCasa a
novaversão do documento
queregulamentaa
atividadedosdeputados,
paraque oParlamento
cearensejá retomassesuas
atividadesnopróximo ano
sobumnovoRegimento.
Porém,comvárias
discussõesainda
pendentes,o novo
documentodificilmente
seráaprovadoainda em
2020.“Euacredito que a
genteterá aoportunidade
defazera entrega à Mesa
Diretora.Entretanto,
estamosa15 dias do
encerramento,e ainda
temosum debatemuito
importantesobreo
Orçamentoe o Plano
Plurianual.Acreditoque
emfevereiroa gentetraga

essedebatepara oplenário
e emmarçoa gentepossa
implantar essas novas
medidasde
modernização”,afirma
Sérgio Aguiar (PDT), um
dos integrantes da
Comissão.
Formadoporsete
deputados,ocolegiado
deveria tersereunido na
segunda-feira (2), para a
apresentaçãodo título que
ficoua cargodo sub-relator
LeonardoAraújo (MDB),
masa reuniãofoiadiada, já
que,além dele, apenaso
presidenteda comissão,
AudicMota (PSB)esteve
presente.Apesar disso,
ambos acreditamna meta
deconclusão do processo.
“Nãoé fácil, mastambém
nãoé impossível esse
resultado”,afirmou
Leonardo.“Com maisduas
reuniões,agente finalizao
trabalhoda Comissão.Até o
fimda próximasemana,no
máximo, issoestará
entregueàMesa”, garantiu
AudicMota.

Votações
destasemana
PLC’S26E27
Criamajudadecustopara
procuradoresdaPGEem
representaçãonoDFe70cargos
comissionadosnoórgão

MENSAGENS98,99E100
CedemimóveisdoEstadoparaos
municípiosdeMombaça,Itapajé
(paraobrasdeunidadesde
ensino)eSobral(paraa
construçãodeumDistrito
Empreendedor)

MENSAGEM101
Modificaleiquetratadorepasse
deICMScombasenosÍndices
MunicipaisdeQualidade
Educacional

MENSAGEM102
Criacondiçõesparaquitaçãode
dívidasjuntoaoDetran-CEe
débitosdeIPVA,comremissão
demultas,jurosetaxas

MENSAGEM103
Autorizaosórgãosda
administraçãopúblicaestaduala
receberemdoaçõesdebens
móveisedeserviços

“
tempo, chegar essa grande
quantidade de mensagens,
queacabamentrandoemregi-
mede urgência, nãopermitin-
doumdebate tranquilo. OGo-
verno tem umamaioriamuito
confortável e, com isso, acaba
sendopouco exigente consigo
mesmo”, avalia o deputado
RenatoRoseno (Psol).
Já Heitor Férrer (SD) não vê

tanto problema na quantida-
de de projetos, desde que
maismensagensnão sejamen-
viadas à Casa. “É praxe no fim
doanochegaremessasmensa-
gens em volume acentuado.
Comonósestamosnodia 3, te-
mos aí pelo menos mais 15
dias, e em 15 dias dá para você
ler as mensagens. Quando a
matéria não é polêmica, a dis-

cussãoépequena.Oqueagen-
tepedeaogovernadorqueevi-
te é, quando chegar no dia 15,
enviar matérias novas”, suge-
re.
Vice-líder do Governo, Wal-

terCavalcante (MDB)nãoacre-
dita que o pouco tempo rema-
nescente possa prejudicar
qualquer discussão relevante
a respeito das mensagens em
tramitação, justamente pelo
conteúdopoucopolêmicodas
proposições, segundoaavalia-
ção dele. “Para quem quiser,
ainda dá tempo discutir, fazer
audiência pública. O deputa-
do que quiser fazer isso tem a
prerrogativa. Quanto ao tem-
po, dá tranquilamente, não
temmatériapolêmica”.

Orçamento
A LOA é a últimamatéria a ser
discutida, votada e aprovada
pelos deputados antes do re-
cesso. Até amanhã, asmais de
duas emendas apresentadas
aoOrçamentode2020,previs-
to em R$ 28,8 bilhões, devem
ser discutidas pelos técnicos
doGovernoantesde seremen-
viadas às comissões. Porém, o
que promete gerar mais polê-
mica na Assembleia é outra
PEC oriunda demensagemdo
Governo, que pode alterar as
peças de orçamento já a partir
dopróximoano.
A PEC 15 propõe retirar da

ConstituiçãoEstadual aobriga-
toriedade do Governo aplicar
pelo menos 20% da arrecada-
ção tributária em investimen-
tos, deixando a definição do
quanto será investido a cada
anoparaoprocessoque se ini-
cia comaelaboraçãoda Lei de
Diretrizes Orçamentárias. “Se
você olhar as prestações de
contas do Governo, essa PEC
só vem para legalizar uma si-
tuação que já é fática”, critica
Renato Roseno. Em 2018, por
exemplo, o Ceará investiu
9,31%, cenário que se repete
anoapós ano.
Walter Cavalcante, por sua

vez, sai em defesa do Gover-
no. “O Estado do Ceará é o
que mais investe proporcio-
nalmente no Brasil. Então, ele
não tem nem por que dimi-
nuir os investimentos. O Cea-
rá vai investir muito, por
exemplo, nesse projeto de
regionalização da Saúde, e vai
ser exemploparaoBrasil”.

OGovernotem
umamaioria
muitoconfortável
e,comisso,acaba
sendopouco
exigenteconsigo
mesmo”

RenatoRoseno
Deputadoestadual (Psol)

“Aindadátempo
discutir,fazer
audiênciapública.
Odeputadoque
quiserfazerisso
tema
prerrogativa”

WalterCavalcante
Vice-líderdoGoverno(MDB)

Alteraçõesnasregrasde
funcionamentodaCasa
devemficarpara2020

NovoRegimento
Internotambém
emdiscussão
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