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Sarto sancionará igrejas
e academias como
essenciais
| coViD-19 | A novidade não
significa, por si só, que estabelecimentos do tipo poderão funcionar
imediatamente ou de forma livre na Capital cearense

O prefeito José Sarto (PDT)
deve sancionar na próxima
quinta-feira, 11, dois projetos aprovados pela Câmara
Municipal de Fortaleza que
reconhecem igrejas, templos
religiosos e a prática de atividades físicas como “atividades
essenciais” em tempo de calamidade pública.
Apesar da novidade, a sanção não significa, por si só, que
estabelecimentos do tipo poderão funcionar imediatamente
ou de forma livre, mesmo com
o regime de lockdown em vigor
na Capital. Isso porque, após a
sanção, as leis precisam ser regulamentadas antes de serem
aplicadas por meio de outros
decretos do prefeito, que têm
prazo de edição de até 30 dias
após a publicação da lei.
Segundo a Prefeitura de
Fortaleza, o decreto regulamentando a nova lei será
discutido pelo prefeito junto
com representantes dos setores. A ideia é estabelecer
uma série de critérios para
o funcionamento desses serviços, como a inclusão ou
não desses estabelecimentos em toques de recolher e
lockdowns, número máximo de pessoas e horários de
funcionamento.
Além disso, ainda que essas
atividades sejam consideradas
como essenciais, elas precisam
seguir regras específicas que
são atualizadas a cada novo
decreto estabelecendo as medidas de distanciamento social
em vigor no Estado. Atualmente, por exemplo, o governo
Camilo Santana (PT) veta que
templos realizem celebrações
presenciais durante o lockdown em Fortaleza, mas autoriza
os atendimentos individuais e
celebrações virtuais.
De qualquer forma, a sanção dos projetos – ambos
apresentados por vereadores
da oposição – é vista como
vitória por segmentos evangélicos e do mercado de academias na Capital. Ainda que
a abertura não ocorra imediatamente após a sanção, o

aurelio alves

Sarto vai sancionar projetos que tornam
igrejas e academias atividades essenciais

reconhecimento como atividades essenciais já é passo para
maior funcionamento desses
estabelecimentos.
Autor do projeto que inclui
as atividades físicas como
essenciais, o vereador Danilo
Lopes (Podemos) disse que já
foi comunicado pelo prefeito
da sanção da próxima quinta.
Para ele, o funcionamento de
estabelecimentos como academias ou estúdios de pilates
não oferecem riscos de disseminação maior da Covid-19,
desde que sigam protocolos
sanitários.
Neste sentido, ele afirma
que a prática de atividades
pode inclusive diminuir riscos
da doença e melhorar quadro
geral de saúde da população.
“Eu mesmo tenho amigos esportistas que tiveram a Covid
e tiveram efeitos neurológicos,
e que agora estão melhorando
com atividade física”. Ele diz
estranhar, no entanto, abertura de prazo de regulamentação que é sinalizada para a

Prefeitura. “Se está como essencial, já se enquadra nos decretos de isolamento”.
Ele afirma ainda que, logo
após vir a público a sanção do
projeto, o setor da economia
ligado às atividades físicas
“entrou em polvorosa”. “Meu
celular não para de tocar,
todo mundo querendo saber
como vai ser esse funcionamento”, disse.
A assessoria de imprensa do
vereador Ronaldo Martins (Republicanos), autor da proposta
que estabelece igrejas e templos religiosos como atividades
essenciais, também confirmou
que o parlamentar já foi notificado sobre a sanção.
A reportagem tentou entrevistar o vereador sobre a
medida, mas não obteve resposta. A assessoria de Martins, no entanto, destaca que o
segmento já está ciente de que
quaisquer mudanças precisam
ser referendadas antes nos
decretos de isolamento social
do Estado. (Carlos Mazza)

Meu celular não
para de tocar,
todo mundo
querendo saber
como vai ser esse
funcionamento
(das atividades
físicas)”
Danilo Lopes (podemos),
vereador de Fortaleza

Câmara aprova
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aquiraz
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A Câmara de Vereadores do
município de Aquiraz aprovou
nesta terça-feira, 9, por 8 votos a
6, emendas ao projeto de auxílio
emergencial municipal enviado
pelo prefeito Bruno Gonçalves
(PL). A proposta encaminhada pelo gestor para aprovação
dos parlamentares previa duas
parcelas de R$ 250 durante dois
meses. O Legislativo municipal,
por sua vez, aumentou o repasse para R$ 500, durante quatro
meses, ao votar o texto original.
O prefeito já adiantou que irá
vetar o novo projeto, que voltará
à Câmara para uma nova apreciação. “É um absurdo jurídico
e moral. É realmente o maior
absurdo político da história de
Aquiraz!”, disse Gonçalves, que
alegou que a proposta é inconstitucional, pois sobrecarrega os
cofres públicos.
Bruno Gonçalves diz ainda
que um grupo de nove vereadores, denominado “G9”, tenta inviabilizar o auxílio emergencial
da cidade. “Durante um ano de
pandemia, nenhum desses vereadores do G9 fizeram um benefício social para a população
aquirazense. E agora, querem
inviabilizar o processo do benefício”, reclama.
Já o presidente da Câmara e
membro do G9, vereador Jair
Silva (PP), afirma que as emendas tiveram parecer “brilhante” das comissões técnicas e o
que único objetivo da mudança
é defender o interesse coletivo.
“Auxílio de R$ 500 é o que o povo
de Aquiraz precisa e merece”,
ressalta. Ele manda ainda um
recado para o Bruno Gonçalves:
“Quero dizer ao senhor prefeito que, numa demonstração de
respeito a essa Casa, sancione o
presente projeto, para que seus
efeitos surtam da melhor maneira possível e se transforme
em direito social”.
O benefício oferecido pelo
município de Aquiraz deve atingir cerca de 3 mil pessoas afetadas pelo novo decreto de isolamento social rígido, e que não
recebem nenhum tipo de auxílio
pelo Estado ou União.

250
reais é o valor do
auxílio proposto pelo
prefeito de aquiraz

