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AL NOTÍCIAS
ESPAÇO DO POVO PÁGINA 4

Celebração dos 20 anos incluiu reinauguração do
equipamento modernizado

FRENTE DA MULHER PÁGINA 2

Ciclo de debates pede atenção do SUS a pacientes
de câncer de mama

COMBATE A DENGUE

PÁGINA 2

Frente Parlamentar cobra maior participação
das prefeituras cearenses

COMITÊ SE APROXIMA DA
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
RELATÓRIO DO COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO DE HOMICÍDIOS NA
ADOLESCÊNCIA FICA PRONTO EM MEADOS DE JULHO, APÓS 11 AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, PESQUISAS E SEMINÁRIOS.

O

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência iniciou este mês a fase
de conclusão dos trabalhos. A previsão é
de que o relatório final, que apresentará
propostas ao Governo estadual, demais
instituições ligadas ao tema e sociedade civil organizada, esteja pronto em
meados de julho. O documento trará o
diagnóstico da situação feito por meio
de pesquisas de campo, sugestões discutidas e apresentadas pela população
nas 11 audiências públicas programadas, 10 das quais já realizadas na Capital
e Interior, e apontará políticas públicas
voltadas para a diminuição dos índices
de homicídios de adolescentes no Ceará.
A 11ª audiência ocorre dia 13 de junho no município de Horizonte. No dia
31/05 foi realizada a 10ª em Quixadá e
no dia 17/05 ocorreu a nona reunião, em
Sobral. Os debates, iniciados em março,
percorreram diversos bairros de Fortaleza, nas regiões onde os índices de homicídios entre os jovens são mais alarmantes, além dos municípios de Maracanaú,
Caucaia e Juazeiro do Norte.
No início deste mês o colegiado deu
início aos Seminários Temáticos. Eles
são parte do processo de diálogo e uma
das fontes qualificadoras para a produção do relatório final dos trabalhos do
Comitê. No dia 03/06 aconteceu o seminário temático ‘Prevenção dos Homicídios na Adolescência: Discutindo Armas
e Drogas’. Realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará
(UFC), teve como principal palestrante
o sociólogo e coordenador do Mapa da
Violência no Brasil, Júlio Jacobo.
No mesmo evento houve debate sobre as drogas com as presenças da pro-

A 11ª AUDIÊNCIA OCORRE DIA 13 DE JUNHO NO
MUNICÍPIO DE HORIZONTE. NO DIA 31/05 FOI
REALIZADA A 10ª EM QUIXADÁ E NO DIA 17/05
OCORREU A NONA REUNIÃO, EM SOBRAL.
fessora Dra. Luciana Boiteux (UFRJ) e
de Rafael Baquit, do Coletivo Balance
- Redução de Risco e Danos. Já sobre o
acesso às armas, os convidados foram o
professor Dr. Luiz Fábio (UFC), Michele
dos Ramos, do Instituto Igarapé, e Bruno
Langeani, do Instituto Sou da Paz. O Seminário foi finalizado com uma mesa de
debate com os convidados.
Nos dias 30 de Junho e 1º de Julho
haverá mais um Seminário abordando

a temática da ‘Impunidade e Cultura do
Medo’. Tratará dos casos de homicídios
que não são contabilizados nas estatísticas e também dos programas policiais que
mostram e banalizam a violência urbana.
O local ainda não havia sido definido até o
fechamento desta edição. O Colegiado ainda promove, semanalmente, rodas de conversas fechadas com assessores técnicos
ligados às secretarias de saúde, segurança
pública e educação.

SAIBA +
O Comitê, é uma iniciativa da Assembleia
do Ceará, em parceria com o Governo do
Estado e o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), e visa elaborar propostas
que apontem para a prevenção e a redução
de homicídios cometidos por adolescentes
e contra adolescentes no Ceará. É presidido
pelo deputado Ivo Gomes (PDT) e tem o
deputado Renato Roseno (Psol) como relator.
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RÁPIDA
TV Assembleia
está em mostra de
documentários
A Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas do Brasil
(Astral) selecionou 10 documentários
da TV Assembleia do Ceará (canal 30)
para a 1ª Mostra de Documentários de
TVs Legislativas. O lançamento aconteceu em 16/05, no auditório do Museu
da Imagem e do Som de São Paulo.
Entre os documentários selecionados estão “As Histórias de Quintino
Cunha”, “Humberto Teixeira - Vida e
Música”, “Dragão do Mar e a História
da Abolição no Ceará”, “Máquina de
um Tempo”, além dos documentários
“Heranças Preciosas”, que destaca a
história da família de cordelistas e poetas Arievaldo e Klevisson Viana, e o
filme “Jurema - Terra de Pescador”, que
já havia sido selecionado para o Cine
Ceará 2014, na Mostra Olhar do Ceará.

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)
SUPLENTES
Ely Aguiar (PSDC)
Aderlânia Noronha (SD)
Robério Monteiro (PDT)
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Ouvidoria Parlamentar
completa nove anos
JÚLIO CÉSAR FILHO
(PDT) DEFENDE QUE
PAPEL DO ÓRGÃO
PODE E DEVE IR
ALÉM DE UM MERO
RECEPTOR DE
RECLAMES

A

Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará,
que está completando nove
anos, é o elo entre a atividade legislativa
e a sociedade civil. Ela recebe dúvidas,
sugestões, reclamações e após o encaminhamento das demandas, dá retorno ao
cidadão. Atua na captação das principais
reivindicações da sociedade aos seus
eleitos, bem como suas reclamações e
dúvidas, numa atividade que aproxima
cada vez mais os representantes dos representados. Por definição, é o órgão garantidor da transparência das atividades
do Poder, prestando informações sobre
o trabalho dos deputados, sobre as leis
aprovadas na Casa, levando aos parlamentares as aspirações populares.
O primeiro Ouvidor Parlamentar
foi o então deputado estadual, Ronaldo
Martins de 2007 a 2011. Em 22 de outu-

Deputado Júlio César Filho (PDT) assumiu Ouvidoria planejando ampliar sua atuação

bro de 2015, foi escolhido para o cargo o
deputado Júlio César Filho (PDT). Ao assumir a função disse que pretende aprimorar a relação da Casa com o cidadão,
a partir da colaboração de quem frequenta a AL e usufrui de sua estrutura e
serviços. Afirmou ainda que está elaborando um diagnóstico dos canais receptores: telefone, e-mail, site, presencial e
formulário. “Queremos entender qual
meio é o mais acessível para o cidadão e
quais precisam ser reformulados”, disse.
Para Júlio César, o papel do ouvidor
pode e deve ir além de um mero receptor
de reclames. Além da Ouvidoria, a popula-

Atenção do SUS ao
câncer de mama

Debate na Frente Parlamentar em Defesa da Mulher

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

TELEFONE
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

A Frente Parlamentar em Defesa da Mulher da Assembleia Legislativa promoveu no dia 23/05 o Ciclo de Debates sobre Câncer de Mama para Parlamentares. O evento
reuniu médicos especialistas em câncer de mama e membros de associações de apoio as pacientes. O debate com
o tema: “Câncer de Mama no Brasil: Por que não curamos
mais?”, foi mediado pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).
A presidente da Frente, deputada Fernanda Pessoa
(PR), disse ser bom um momento para discutir melhorias na atenção a pacientes com câncer de mama no SUS.
“Sabemos do alto custo do tratamento e já demos nosso
primeiro passo no sentido de colaborar, destinando R$
640 mil para as associações de apoio às pacientes com
diagnóstico”, disse ela. A deputada Mirian Sobreira (PDT)
esteve presente ao debate.

ção também dispõe de outros canais para
se comunicar com a Assembleia. Dentre
eles estão o Disque Assembleia (0800-2802887) e o correio eletrônico dos parlamentares e das comissões da Casa, disponibilizados no Portal Assembleia.
SERVIÇO
Ouvidoria Parlamentar
Funcionamento: 8h às 18h - segunda a sexta
Endereço: Av. Desembargador Moreira,
2807 - Anexo II - 4º Andar, Sala 7
Telefone: (085)3257.9797
E-mail: ouvidoria@al.ce.gov.br

Municípios no
combate ao Aedes
aegypti
A Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti da Assembleia Legislativa cobrou maior participação
dos prefeitos e secretários de saúde dos municípios da região do Sertão Central durante a reunião realizada no dia
23/05, no Complexo das Comissões Técnicas da Casa.
O encontro foi realizado em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), para
discutir formas de potencializar o combate ao mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya. Dos 13 municípios convidados, apenas três enviaram representantes: Apuiarés, Santa Quitéria e Piquet Carneiro.
O presidente da Frente Parlamentar, deputado Carlos
Matos (PSDB), lamentou o pouco interesse dos municípios em debater um problema que poderia ser enfrentado com ações preventivas de conscientização e de envolvimento da sociedade.
Para o coordenador da Secretaria de Saúde do
Estado (Sesa), Márcio Garcia, o trabalho que vem
sendo realizado pela Frente Parlamentar é importante porque vem somar os esforços com a Sesa. O
presidente da Aprece, Expedito Nascimento, disse
que os prefeitos estão empenhados em combater o
mosquito, mas o apoio da Assembleia Legislativa vai
unir esforços e fazer a diferença.
A próxima reunião da Frente Parlamentar de Combate a Dengue com os municípios do sertão central está
marcada para ocorrer em Quixeramobim, em data ainda
a ser definida.
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Secretários apresentam na AL
ações na área de segurança pública

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Delci Teixeira e presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (PDT).

Secretário de Justiça, Hélio Leitão, apresenta ações aos deputados.

Deputado Agenor Neto (PMDB), Renato Roseno (PSOL), Augusta Brito (PC
do B), ZéAílton Brasil (PP), Dr. Sarto (PDT), Júlio César Filho (PDT) e Elmano
Martins (PT) em reunião conjunta de comissões.

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT), prefeito Roberto Cláudio
e parlamentares entregam placa comemorativa ao ex-senador
Mauro Benevides

Deputada Rachel Marques (PT)

Deputado Bruno Gonçalves (PEN)

Deputado Leonardo Pinheiro (PP)

Deputados Capitão Wagner (PR) e Manuel Duca (PDT) na solenidade dos 181
da PMCE, com estudantes.

Deputada Laís Nunes (PMB)

Deputado João Jaime (DEM)

Deputado George Valentim (PC do B) e primeira dama de Fortaleza, Carol
Bezerra, entregam placa em homenagem aos 15 anos do IAPS.

Deputada Dra. Silvana (PMDB)

Deputado Moisés Braz (PT)
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
INTERNET NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

ISENÇÃO A DESEMPREGADOS

ALTERAÇÃO NO IMEI

HABITAÇÃO PARA SERVIDORES

>> Sérgio Aguiar (PDT)

>> Renato Roseno (Psol)

>> Odilon Aguiar (PMB)

>> Walter Cavalcante (PP)

Projeto de Indicação 48/16, de autoria do depu-

A isenção do pagamento da tarifa de coleta e trata-

Projeto de lei 02/16, do deputado Odilon Aguiar

A destinação de habitações pelo Governo do Esta-

tado Sérgio Aguiar (PDT), propõe a disponibili-

mento do esgoto aos trabalhadores desempregados

(PMB), em apreciação na Assembleia Legislativa,

do para servidores públicos estaduais foi proposta

zação gratuita da rede sem fio (internet wifi) nas

foi proposta na Assembleia, por meio do projeto de

restringe a comercialização e a utilização de equi-

por meio de projeto de lei 12/2016, em tramitação

dependências dos órgãos públicos da administra-

indicação 166/15, pelo deputado Renato Roseno

pamentos destinados a promover alterações no

na Assembleia. De autoria do deputado Walter Ca-

ção direta e indireta do Ceará. O objetivo da me-

(Psol). Pela proposta, a comprovação da situação de

International Mobile Equipment Identity – IMEI,

valcante (PP), a propositura estabelece que sejam

dida é propiciar o acesso à rede de computadores

desemprego será feita pelo comprovante de registro

código de Identificação Internacional de Equipa-

destinadas aos servidores até 10% das unidades dos

aos usuários dos serviços públicos estaduais. Pela

no órgão do Ministério do Trabalho e por outros

mento Móvel. Pelo projeto, consideram-se equipa-

conjuntos habitacionais construídos pelo Executivo.

proposta, o sinal deverá permitir o acesso por meio

meios admitidos na sede da Secretaria de Trabalho

mentos destinados a promover alterações no IMEI

Pela proposta, consideram-se conjuntos habitacio-

dos aparelhos que possuam acesso wifi à internet.

e Desenvolvimento Social (STDS). A isenção será

aqueles que, mediante recursos de “hardware” e/ou

nais aqueles construídos com recursos oriundos dos

Prevê ainda que a navegação será bloqueada para

concedida aos domicílios com consumo mensal

“software”, permitam a alteração total ou parcial, ou

governos Estadual ou Federal em regime de mutirão,

sites considerados impróprios que remetem à por-

máximo de 15 metros cúbicos e em caso de fraude

a exclusão da identificação do equipamento móvel

para famílias com renda total no máximo de até três

nografia e apologia ao crime.

documental, o benefício será extinto.

originalmente inserida pelo fabricante.

salários mínimos.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?
Toda ação que promova, estimule e facilite o acesso

Conforme o autor do projeto, a Lei 11.445/2007,

Um dos maiores problemas causados pelo furto ou

Por meio desse projeto de lei, o parlamentar preten-

ao conhecimento e à informação é relevante para o

que estabelece diretrizes nacionais para o sanea-

roubo de aparelhos celulares não é, propriamente,

de amenizar o déficit habitacional da categoria dos

desenvolvimento e crescimento individual e da so-

mento básico, determina que um dos objetivos da

a subtração do aparelho em si, mas a sua utilização

servidores públicos estaduais do Ceará, em

ciedade como um todo, argumenta Sérgio Aguiar.

regulação seja a instituição das tarifas que garantam

pelo crime organizado. Embora já exista lei que au-

especial aqueles que percebem renda familiar no

Ele lembra que a rede de internet sem fio foi mais

a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades

toriza o bloqueio de aparelhos por meio dos Imei, há

máximo de até três salários mínimos. “A maioria

uma inovação que, associada aos avanços tecno-

de baixa renda aos serviços. Prevê também a possi-

equipamentos e sistemas de informática que possibi-

não possui condições digna de moradia”, explica

lógicos, propiciou a expansão do sinal de internet.

bilidade de isenção das tarifas para os usuários em

litam a alteração desse código. Pelo projeto do parla-

Cavalcante. Além de focar o problema de moradia,

Por meio do projeto busca-se garantir a o acesso

situação de incapacidade de pagamento, o que se

mentar, o acesso a esses programas será controlado

a aplicação da medida promoverá uma reforma na

à rede via wifi a todos os cidadãos cearenses nos

aplica aos trabalhadores desempregados. O projeto,

para se evitar a alteração de aparelhos celulares sem a

política pública urbana estadual, beneficiando os

diversos órgãos da administração pública direta e

em consonância com a Lei, visa garantir o benefício

autorização do proprietário e com fins ilícitos, como

servidores públicos “que desenvolvem um trabalho

indireta do Estado do Ceará.

aos desempregados cearenses.

sua utilização na prática de outros crimes.

hercúleo em prol da sociedade”, acentua o autor.

ESPAÇO DO POVO CELEBRA 20 ANOS
EQUIPAMENTO FOI REINAUGURADO APÓS AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE.

A

Assembleia Legislativa celebrou
no dia 24/05 os 20 anos do Espaço do Povo com uma cerimônia
de reinauguração de suas instalações. Durante o evento, foram homenageados os
coordenadores do espaço, Juvenal do Vale e
Marlene Ribeiro; o usuário Régis Monteiro,
assíduo utilizador do serviço; e o ex-governador Cid Gomes, que inaugurou o espaço
quando era presidente da Casa, representado pelo deputado Ferreira Aragão (PDT).
O deputado Sérgio Aguiar (PDT), primeiro secretário da Casa, ressaltou a importância de um equipamento como o
Espaço do Povo na Assembleia Legislativa,
para facilitar o acesso da população a serviços essenciais como impressão de documentos e internet.
O secretário estadual de Relações Institucionais, Nelson Martins, que representava
o governador Camilo Santana, parabenizou
os deputados da Casa pela iniciativa. “A AL é
o poder, entre todos do Brasil, mais transparente, democrático e participativo. O maior

Descerramento da placa de reinauguração do novo espaço

exemplo é o Espaço do Povo, que a cada ano
que passa vem se ampliando com pessoas
preparadas e competentes”, destacou.
O deputado Ferreira Aragão, que falou
em nome do ex-ministro Cid Gomes, disse
que estava na Casa há 20 anos e viu nascer
o Espaço do Povo na sua gestão como pre-

sidente da AL. O parlamentar destacou a
trajetória política de Cid como parlamentar, prefeito de Sobral, governador do Estado e ministro da Educação.
O Espaço do Povo é vinculado à Diretoria Adjunta Operacional. Segundo a diretora, Silvia Correia, Cid Gomes teve uma

visão avançada ao criar o espaço, já que na
época ainda não havia muitas discussões
sobre transparência e acesso à informação.
Juvenal do Vale, um dos coordenadores do equipamento, disse que “Espaço
do Povo, como o próprio nome já diz, é
feito para o povo”. A estrutura recebe uma
média de 35 pessoas por dia, entre estudantes, professores e cidadãos que têm
acesso aos computadores com internet e
a impressão de documentos.
Também prestigiaram o evento, o
chefe de gabinete do presidente Zezinho Albuquerque (PDT), Roberto Mendonça; e o presidente da Associação dos
Servidores da Assembleia Legislativa
(Assalce), Luís Edson.
SERVIÇO
O espaço, que fica no hall de entrada da
Avenida Desembargador Moreira, é aberto ao
público das 7h30 às 17h, e conta com 12 novos
computadores disponíveis para a população.

