
Requerimento Nº: 2471 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO DE MOÇÃO DE APOIO E

APLAUSO AO SENHOR CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

SOBRINHO, DR. CABETO, SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO

CEARÁ

O Deputado Estadual JúlioCésar Filho, nos termos do artigo 228 do Regimento Interno desta Casa e depois de ouvido o Soberano

Plenário deste Poder, REQUER que seja enviado ofício de moção de apoio e aplauso ao Senhor Carlos Roberto Martins Rodrigues

Sobrinho, Dr. Cabeto, Secretário da Saúde do Estado do Ceará.

Justificativa:

A humanidade vivencia a pior crise sanitária da atual geração com números alarmantes de mortes em todo o mundo. Nesse

contexto, o governador Camilo Santana tem adotado medidas rígidas de combate ao coronavírus no Ceará, com base nas

recomendações de especialistas da área da saúde. Diante disso, em um momento em que é imprescindível unir forças para salvar

as vidas de milhares de cearenses, é ainda mais estarrecedora a propagação de notícias falsas (fake news). 

Dessa forma, condenamos veemente, a divulgação de informações elaboradas com má-fé e com o objetivo de atingir a imagem do

Secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto. É inquestionável a

competência e a experiência profissional do titular da pasta da saúde do nosso estado, sendo uma figura respeitada e reconhecida

pela classe médica pela sua contribuição na área. 

É injustificável a suspeita sobre a veracidade das informações sobre os pacientes com coronavírus no estado. O Ceará tem atuado

de forma séria para manter a transparência dos dados apresentados. É o 1° lugar em transparência no uso de recursos públicos no

Brasil por 5 anos consecutivos, com nota 10 concedida pelo Ministério Público Federal. Atualmente, está entre os estados mais

transparentes na divulgação das informações sobre o coronavírus no país. Ocupa o 3ª lugar e registra o nível alto de transparência,

conforme levantamento realizado pela OKBR, uma organização da sociedade civil apartidária com atuação reconhecida no país

desde 2013. 

Diante disso, a nossa sincera solidariedade ao  Dr. Cabeto pelas notícias falsas divulgadas sobre os dados relacionados à Covid-19.

Temos convicção de que o Ceará está em boas mãos tanto na área da saúde com o Dr. Cabeto, bem como também com o

Governador Camilo Santana. 
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Por todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres pares na aprovação desta moção de apoio e aplauso.

Endereço:

Secretaria da Saúde do Estado

Sala das Sessões, 11 de Maio de 2020

Dep. JULIOCESAR FILHO
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 11.05.2020
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