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AL NOTÍCIAS
COMISSÕES PÁGINA 4

AL tem duas frentes parlamentares em
funcionamento

COMUNICAÇÃO PÁGINA 2

Aplicativos ampliam contato da AL com cidadãos

COMITÊ

PÁGINA 2

Comissão visitou sete comunidades e agora vai
ao interior.

DEPUTADOS VISITAM
OBRAS DA TRANSPOSIÇÃO
A COMITIVA DE CINCO DEPUTADOS ESTADUAIS VISITOU OS MUNICÍPIOS DE
SALGUEIRO (PE), PENAFORTE (CE) E JATI (CE) PARA AVALIAR TRECHOS DA
TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

P

ensada como solução para a
seca no Nordeste, a transposição
das águas do Rio São Francisco
deve ser concluída em dezembro. A projeção é do Ministério da Integração Nacional. No Ceará, a população será beneficiada a partir de outubro por meio da
barragem de Jati. Localizada na região
do Cariri. A represa está com 80% das
obras finalizadas. O deputado Leonardo
Pinheiro (PSD) ressaltou a importância
da Barragem: “Chegando a Jati, a água
poderá ser direcionada ao rio Salgado e
chegar ao Castanhão, que tem a grande
importância no abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza”.

Para o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio
Aguiar (PDT), a obra “é uma redenção
para o Nordeste brasileiro”. Por meio do
Cinturão das Águas, o recurso vai chegar
ao Castanhão e abastecer o Estado. Ele
também elogiou o ritmo das obras e o
compromisso do Governo Federal com
o empreendimento. Para o deputado
Moisés Braz (PT), também é importante
garantir o abastecimento das comunidades localizadas ao longo dos canais da
transposição. “Só dessa forma a transposição vai gerar desenvolvimento para o
povo nordestino”, defendeu.
Os deputados Carlos Matos (PSDB)

e Roberto Mesquita (PSD) alertaram
para os custos de manutenção e funcionamento dos canais da transposição. Um estudo inicial do Ministério
da Integração aponta um custo de R$
400 milhões por ano, a ser dividido entre Ceará, Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Paraíba, estados beneficiados
com a transposição. Matos afirmou
ainda que, após a conclusão das obras,
vai solicitar audiência pública para discutir o modelo de gestão.
Além dos parlamentares, também
visitaram a obra empresários ligados
à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), representantes da

Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos (Funceme) e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). O presidente da
Cogerh, João Lúcio Farias disse que o
Estado trabalha com duas opções para
levar a água ao Açude Castanhão: pelo
Cinturão das Águas aos afluentes do rio
Salgado; e levar a água a partir da Barragem dos Porcos.
Atualmente, mais de dez mil profissionais trabalham ao longo dos 477
quilômetros de extensão da obra. Após
o término, vai beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros em 390 municípios
do Nordeste.

As águas do São Francisco chegarão ao Ceará pela barragem de
Jati, na Região do Cariri, que está com 80% das obras finalizadas,
para beneficiar a população a partir do mês de outubro.
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RÁPIDA
AL faz seminário
sobre Direito
Eleitoral
A Assembleia Legislativa do Ceará
e o Instituto Cearense de Direito Eleitoral (Icede) realizaram no dia 28/04,
no Centro de Convenções de Sobral,
o seminário “As Novas Regras Eleitorais e as Eleições de 2016”. O evento
foi aberto pelo presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (PDT)
e pelo presidente e a vice do TRE-CE,
desembargadores Abelardo Benevides
e Nailde Pinheiro. O próximo será em
13/05, no Centro de Eventos do Cariri
e o último no dia 03/06, na Assembleia do Ceará. O advogado André
Costa, presidente do Icede, palestrante e um dos organizadores, informa
que “os Seminários objetivam democratizar e divulgar as mudanças legais
e jurisprudenciais que incidirão direta
e indiretamente sobre as eleições municipais de 2016”.

QUEM FAZ

MESA DIRETORA
PRESIDENTE – Zezinho Albuquerque (PDT)
Vice-presidente - Tin Gomes (PHS)
2ª vice-presidência - Danniel Oliveira (PMDB)
1º secretário - Sérgio Aguiar (PDT)
2º secretário - Manoel Duca (PDT)
3º secretário - João Jaime (DEM)
4ª secretário - Joaquim Noronha (PP)

Ceará sem Drogas recebe
três mil pessoas em Crateús
EM SUA 11ª EDIÇÃO, A CAMPANHA CONFIRMA SEU RECONHECIMENTO
COMO GRANDE PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

A

11ª edição da Campanha Ceará sem Drogas mobilizou cerca
de três mil pessoas em Crateús, no dia 01/04, em evento realizado
no Ginásio Poliesportivo Raimundo
Deromi Melo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), idealizador da campanha, disse que o Ceará sem Drogas
tem sido reconhecido como “um grande projeto de mobilização”.
O parlamentar ressaltou outras
ações realizadas pelo Poder Executivo,
com a colaboração do Poder Legislativo,
para o combate às drogas e tratamento
à dependência química, como a aprovação do Fundo Estadual de Combate às
Drogas; a criação da Secretaria Especial
de Políticas sobre Drogas; e a abertura
de leitos para tratamento de dependentes químicos. “Está sendo feito todo o
trabalho para que as pessoas não entrem, por curiosidade ou qualquer outro
motivo, no mundo das drogas”, afirmou.
A então secretária especial de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado,
deputada Mirian Sobreira (PDT), ava-

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) fala aos estudantes de Crateús

liou que o Ceará sem Drogas é um programa exitoso, “levando a discussão
e fazendo o jovem pensar como é se
envolver com drogas”. Já o secretário
dos Esportes do Estado, Jeová Mota,
avaliou como acertada a escolha de
Crateús para sediar o evento, por ser
“a maior cidade da região. O prefeito
de Crateús, Mauro Soares, agradeceu a chegada da campanha e disse
que as drogas têm se transformado
em um dos principais problemas na
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cidade. Durante a palestra, o ex-jogador e comentarista esportivo Walter
Casagrande contou como entrou em
contato com as drogas e como é difícil
superar a dependência química.
A campanha Ceará sem Drogas tem
promovido contato direto com a juventude cearense desde 2014. Já foram realizados dez encontros nos municípios de
Limoeiro do Norte, Sobral, Crato, Viçosa
do Ceará, Campos Sales, Aquiraz, Nova
Russas, Fortaleza (duas vezes) e Acaraú.

80a edição
Presidente do Comitê, deputado Ivo Gomes (PDT) fala
em Juazeiro do Norte.

Comitê faz primeira
audiência no Interior
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência fez sua primeira audiência no interior, após
seis audiências em Fortaleza. Foi realizada dia 29/04, reunião em Juazeiro do Norte, no Centro Universitário UniLeão (Campus Crajubar).
O objetivo das audiências, realizadas nos locais com
maiores taxas de homicídios de jovens, é ouvir propostas
da população para diminuir o número de assassinatos na
juventude e entender quais fatores fazem os jovens se envolverem com o crime.
O cronograma de trabalho envolve 13 audiências públicas, sendo cinco na Capital e oito no Interior. Até o
momento, foram realizadas audiências na Assembleia Legislativa, em Maracanaú e nos bairros Bom Jardim, Barra
do Ceará, Vicente Pinzón e Jangurussu, em Fortaleza. A
presidência é do deputado Ivo Gomes (PDT) e a relatoria
é do deputado Renato Roseno (Psol).

O Jornal AL Notícias chega a sua 80ª edição e completa, em maio, nove anos de fundação. Criado em 2007,
vem cumprindo a premissa da transparência, reforçada
na gestão do presidente Zezinho Albuquerque (PDT).
Em janeiro deste ano, por iniciativa do coordenador de
Comunicação Social, jornalista Adriano Muniz, o jornal
passou por uma mudança de layout, de forma a torná-lo mais informativo, factual e com visual mais leve.
O AL Notícias é feito por uma equipe de profissionais dedicados a levar informação de qualidade aos
cearenses: Lúcia Stedile, editora; Alessandro Muratore
e Alice Penaforte, designers gráficos; Clara Guimarães,
Didio Lopez, Rita Damasceno e Pedro Emmanuel, redatores; e Vladimir Souza, tratamento de imagem.
As novidades na comunicação da AL não param.
Em abril, a Casa ampliou ainda mais a comunicação
com o público lançando o aplicativo para sistemas Android e iOS de transmissão ao vivo da rádio FM Assembleia e da TV Assembleia. E a Agência de Noticias passou a utilizar o aplicativo WhatsApp para transmissão
de notícias sobre os trabalhos da AL.
SERVIÇO
Para baixar o aplicativo basta acessar o Google Play ou a
Apple Store e digitar Assembleia Legislativa do Ceará.
Para receber as notícias pelo WhatsApp , basta salvar o
número (85) 99611-8954 nos contatos do celular e enviar uma
mensagem contendo seu nome.
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Dia do Jornalista e 10 anos da TV Assembleia
comemorados em sessão solene

Primeiro Secretário, Sérgio Aguiar (PDT), entrega placa comemorativa do Dia do Jornalista e aos 10 anos da TV
Assembleia ao diretor Leonardo Borba e ao coordenador de Comunicação Social , Adriano Muniz.

Presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), saúda os 10
anos da TV Assembleia.

Deputados Fernanda Pessoa (PR), Leonardo Pinheiro (PP), Carlos Matos
(PSDB) e Evandro Leitão (PDT) na Frente contra o Aedes Aegypt.

Deputados Laís Nunes (PMB), Robério Monteiro (PDT), Agenor Neto
(PMDB) e Júlio César Filho (PMB).

Deputado Renato Roseno (PSOL) em palestra
para alunos do Colégio Manuel da Silva.

Deputada Dra. Silvana (PMDB)

Deputado Fernando Hugo (PP)

Deputada Rachel Marques (PT)

Deputado Professor Teodoro
(PSD)

Deputados Sineval Roque (PDT) e Gony Arruda (PSD) na Comissão da
Cultura e Esportes.

Deputado Capitão Wagner (PR) com alunos do Colégio Manuel da
Silva.

Deputado Dr. Santana (PT)

Deputado Danniel Oliveira
(PMDB)
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
SAÚDE DO IDOSO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ISENÇÃO PARA BICICLETA

VACINAÇÃO DOMICILIAR

>> Naumi Amorim (PMB)

>> George Valentim (PCdoB)

>> Ely Aguiar (PSDC)

>> Agenor Neto (PMDB)

Projeto de lei 86/16, em tramitação na Assembleia

As agências bancárias e casas lotéricas localizadas

Projeto de indicação 32/16, de autoria do deputa-

A vacinação domiciliar de pessoas idosas, com de-

Legislativa, pune operadoras de saúde que discri-

no Ceará serão obrigadas a instalarem banheiros e

do Ely Aguiar (PSDC), propõe a isenção do Im-

ficiência motora, multi-deficiência profunda e por-

minarem pessoas idosas. A proposta, de autoria do

bebedouros para o uso de clientes em atendimen-

posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

tadores de doenças incapacitantes e degenerativas

deputado Naumi Amorim (PMB), proíbe que pla-

to. A determinação está prevista no projeto de lei

(ICMS) para a aquisição de bicicletas no âmbito

foi proposta por meio de projeto de lei 174/16. De

nos de saúde estipulem critérios que inviabilizem

68/16, de autoria do deputado George Valentim

do Estado. Conforme a proposta em tramitação na

autoria do deputado Agenor Neto (PMDB), a pro-

a contratação de plano pelas pessoas idosas, tais

(PCdoB). Pelo projeto em apreciação na AL, os

AL, a isenção é fixada até o limite de 280 Ufirces. A

posta em apreciação na AL estabelece como domici-

como a exigência de avaliação prévia do cliente, ou

banheiros previstos deverão ser identificados pelos

medida se soma a outros dois projetos de sua auto-

lio, além da residência, as entidades de atendimento

que lhe cause dano ou sofrimento psicológico. A

gêneros masculino e feminino, devidamente adap-

ria que dispõem sobre a criação do Sistema Esta-

públicas ou sem fins lucrativos conveniadas com o

medida determina que as operadoras devem afixar

tados para idosos, pessoas com redução de mobili-

dual de Prevenção ao Roubo e ao Comércio Ilegal

poder público, que abrigam ou assistem pessoas com

em local visível, cartaz com a informação. O des-

dade e portadores de necessidades especiais. Caso a

de Bicicletas, e da Política de Fomento ao Uso da

essas deficiências. Prevê ainda que a vacinação será

cumprimento da Lei sujeitará a empresa à multa R$

lei seja aprovada, o não cumprimento da determi-

Bicicleta e contribuem para o meio ambiente e para

executada prioritariamente no período de campa-

10.000 Ufirces por consumidor lesado.

nação resultará em advertência e multa.

a mobilidade urbana.

nha de vacinação fixado pelo Poder Executivo.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?
Para o autor do projeto de lei, Naumi Amorim,

O objetivo da medida, segundo o autor da

A isenção proposta busca estimular a compra

A vacinação é um método preventivo eficaz

os idosos continuam a ser discriminados e expos-

proposta, é mitigar o desconforto gerado com

da bicicleta beneficiando, sobretudo, as cama-

para se evitar diversas doenças. Porém, as difí-

tos às práticas abusivas por parte das operadoras

a demora nos atendimentos, conferindo aos

das mais humildes da população que a utili-

ceis situações enfrentadas pelas pessoas idosas

e administradoras de planos de saúde no Ceará,

usuários o mínimo de respeito por parte da

zam como um meio de transporte e uma fer-

e com deficiência têm dificultado ou impedido

em flagrante desrespeito aos princípios e garan-

instituição financeira. Ele lembra que as agên-

ramenta de trabalho. “O Poder Público precisa

o acesso a esse serviço prestado pelo Sistema

tias constitucionais as pessoas da terceira idade. A

cias bancárias e casas lotéricas demoram mais

fazer sua parte, criando a infraestrutura neces-

Único de Saúde (SUS). O objetivo da proposta é

proposta busca minimizar o problema impondo

tempo que o previsto em lei para atender aos

sária para o uso em massa das bicicletas. Um

facilitar esse acesso às pessoas impossibilitadas

multas às operadoras que discriminarem o idoso.

seus clientes. A medida consagra ainda um dos

bom começo para fomentar a utilização desse

de se deslocarem até um dos locais de vacina-

“A aquisição e o acesso aos serviços dos planos de

mais importantes princípios constitucionais, o

modal imediatamente é a isenção de tributos

ção. O benefício se estende por todo o ano e es-

saúde não podem ser dificultados ou impedidos

da Dignidade da Pessoa Humana, cuja defesa

que incidem sobre o bem, no caso do Estado o

pecialmente durante o período de campanha de

em razão da idade, condição de saúde ou deficiên-

se constitui em direito fundamental do cidadão,

ICMS”, defende Ely Aguiar.

vacinação fixado pelo poder Executivo.

cia do consumidor”, afirma o deputado.

acrescenta George Valentim.

Assembleia instala
duas Frentes
Parlamentares
UM COLEGIADO PROPÕE A IMPLANTAÇÃO
DE UNIVERSIDADE NA IBIAPABA E O
OUTRO PRETENDE DISCUTIR O COMBATE
AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

A

Frente Parlamentar pelo Ensino
Superior da Ibiapaba foi instalada, na Assembleia Legislativa do
Ceará, com o intuito de articular, junto aos
deputados, prefeitos locais e sociedade civil, medidas para acelerar a ida do Ensino
Superior para aquela Região. Presidente da
Frente, a deputada Augusta Brito (PCdoB)
diz que a ideia é unir forças para diminuir o
êxodo dos jovens para outros centros.
De acordo com a presidente do colegiado, não será uma tarefa fácil, mas a
Frente pretende fazer um acompanhamento mais de perto dos procedimentos.

“A burocracia acabou atrasando o Estudo
de Viabilidade Técnica, mas estamos esperançosos que a licitação se conclua antes
do prazo, assim poderemos somar forças e
adiantar as próximas etapas”, disse.
Para o relator, deputado Bruno Pedrosa (PP), “o esforço para criação da Frente
Parlamentar vai garantir a expansão do
Ensino Superior para a Região da Ibiapaba e, com isso, diminuirá a saída dos
jovens daquela área para outras cidades e
até outros estados, aumentando também
a mão de obra local”.
Também compõem a Frente os parla-

Deputados Sérgio Aguiar (PDT), Augusta Brito (PC do B) presidente e Bruno Pedrosa (PP), relator.

mentares: Zezinho Albuquerque (PDT),
Presidente da Casa, Sérgio Aguiar (PDT),
Ivo Gomes (PDT), Moisés Braz (PT), Gony
Arruda (PSD), Tin Gomes (PHS), Manoel
Duca (PDT) e Fernanda Pessoa (PR).
COMBATE AO MOSQUITO
Para dar mostras do que foi e ainda
está para ser feito, criou-se uma Frente
Parlamentar na Assembleia Legislativa
cearense para contribuir na luta contra as
doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.
A mobilização parlamentar tem o objetivo
de somar esforços no combate e discutir

soluções para os graves problemas de saúde pública associados ao mosquito.
O deputado Carlos Matos (PSDB), que
preside a Frente, afirma que os parlamentares irão contribuir com o debate sobre a
necessidade da mobilização social na luta
contra o mosquito. “Nossa função é colaborar com a articulação entre a Assembleia, o governo estadual, prefeitos, instituições e sociedade no enfrentamento das
doenças causadas pelo Aedes”, destaca.
O relator, Leonardo Pinheiro (PP), defendeu fortalecimento do combate ao
mosquito e às doenças que transmite.

