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Definidos os novos integrantes e dirigentes das 18
Comissões Técnicas da AL

SAÚDE PÁGINA 2

Frente Parlamentar de Combate ao Aedes Aegypt
unifica ações contra vírus da chikugunya

TRANSPOSIÇÃO

PÁGINA 2

Frente define novas estratégias para acelerar
obras de conclusão do Eixo Norte

ASSEMBLEIA PRESTA
HOMENAGEM ÀS MULHERES
A CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTACOU AS CONQUISTAS E OS
DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS MULHERES NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Bancada feminina: Deputadas Augusta Brito (PC do B), Miriam Sobreira (PDT), Dra. Silvana (PMDB), Rachel Marques (PT), Fernanda Pessoa (PR), Aderlânia Noronha (SD) e BethRose (PMDB).

R

ealizado pelo Movimento das
Mulheres do Legislativo Cearense, o dia 8 de março teve início
com uma homenagem às mulheres artesãs no hall de entrada da Assembleia
Legislativa. A iniciativa promoveu a
entrega de placas comemorativas às artistas Maria da Conceição, Ana Lívia,
Francisca Maria, Maria Ireuda, Maria
Cleide, Gracília, Rosa de Farias e Maria
Nascimento. A vice-presidente do Movimento, Adriana Pedrosa, ressaltou a
importância de valorizar a criatividade
dessas mulheres.
As comemorações seguiram durante
o segundo expediente da sessão plená-

ria. Atendendo a requerimento da Deputada Fernanda Pessoa (PR), foi realizada
uma solenidade no plenário da Casa. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Mulher, a deputada destacou o trabalho das colegas parlamentares na luta pela igualdade. Lembrou ainda que a data está diretamente vinculada
às demandas femininas. Já a deputada
Rachel Marques (PT) pediu que as homenagens no Plenário 13 de Maio se estendessem para todas as mulheres do Ceará.
Na ocasião, também foram homenageadas as servidoras da Assembleia Legislativa do Ceará Francisca Gracinda Pinheiro Veras, Glaêda Marques Fernandes,

Vilma Maria Assunção Novais, Maria Rodrigues Lucas, a diretora geral da Assembleia Legislativa, Sávia Maria de Queiroz
Magalhães, a diretora administrativa do
Hospital de Maracanaú, Tereza Cristina
de Oliveira Gomes e a ex-vereadora de
Fortaleza Ruthmar Xavier Benício. Também receberam placas comemorativas a
ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele, primeira mulher a comandar o poder executivo em uma capital brasileira.
PROCURADORIA DA MULHER
Eleita titular da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa para o biênio 2017/2018, a

deputada Augusta Brito (PCdoB) classificou o dia como a representação de
uma história de resistência. “Podemos
enumerar conquistas, como a Lei Maria
da Penha, mas ainda falta tanto. Somos
maioria na população, mas minoria na
hora de decidir. Então, o que desejo
neste dia é dizer que a nossa luta pela
emancipação está sempre em pauta”,
assinalou. Criada em 2013, a Procuradoria nasceu da necessidade da AL
de fiscalizar e representar os direitos
da mulher cearense, acompanhando
a execução de programas do Governo
que visem à promoção da igualdade de
direitos da mulher na sociedade.
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RÁPIDA
Líder priorizou
remuneração dos
militares
O líder do Governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão (PDT), informou
que o trabalho de estudos para a apreciação da matéria tratando da remuneração
dos militares foi priorizado. “A matéria é
uma de nossas prioridades”, ressaltou ele.
O reajuste salarial dos servidores civis e
militares será votado neste mês.
A mensagem nº 8.083/16, que acompanha o projeto de lei nº 01/17, altera a
estrutura remuneratória dos militares
estaduais da Polícia Militar do Ceará e
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Essa mensagem começou a tramitar
em 03/02.
O parlamentar também afirmou que
“a mesma atenção está sendo dada à revisão salarial dos demais servidores estaduais na tramitação dos textos do Executivo no âmbito do Poder Legislativo”.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
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1º Vice-presidente - Tin Gomes (PHS)
2º Vice-presidente - Manoel Duca (PDT)
1º Secretário - Audic Mota (PMDB)
2º Secretário - João Jaime (DEM)
3º Secretário - Júlio César Filho (PDT)
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SUPLENTES
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AL RECEBEU GOVERNADOR EM
FEVEREIRO E HOMENAGEOU AS
MULHERES EM MARÇO

Obras do Eixo Norte que levará água ao reservatório de Jati

COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO
DO SÃO FRANCISCO ATUA PELA CONCLUSÃO DO EIXO NORTE

A

celerar a conclusão do Eixo
Norte é a meta da Comissão Especial para Acompanhar e Monitorar as Obras de Transposição do Rio
São Francisco, da Assembleia Legislativa
do Ceará. Em reunião no dia 03/03, foram definidas novas estratégias para dar
celeridade ao processo de conclusão das
obras desse trecho tão importante para o
Ceará. Na oportunidade, foram definidos
dois encontros em Brasília, nos dias 09 e
13 de março, onde foram feitas articulações e apresentação de propostas juntamente com a bancada federal.
O presidente da Comissão, deputado Carlos Matos (PSDB), destacou que

“estão todos indignados com essa indiferença com a situação e com o risco de
colapso (hídrico) em Fortaleza”. De acordo com ele, será realizada uma manifestação em praça pública como “grito de
alerta” aos governos e à sociedade. O parlamentar ressaltou também que é preciso buscar foco nas ações. Por isso, das 24
propostas acertadas anteriormente pela
Comissão para pressionar os Governos,
serão articuladas apenas três ou quatro
ações. Essas medidas devem ser definidas em reunião com representantes do
setor produtivo do Estado, conduzida
por Carlos Prado, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Chuvas renovam
esperanças no Interior

Deputado Ely Aguiar (PSDC) é representante do Cariri.

Fale com a gente
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As chuvas caídas no Ceará renovaram a esperança
nos municípios, segundo parlamentares que representam diferentes regiões do Ceará. O Primeiro Secretário
da Assembleia, deputado Audic Mota (PMDB), representante dos Inhamuns, acredita que o maior volume
de chuvas que se registrou no Ceará no último mês, renova a esperança para os municípios mais afetados pela
estiagem, já que a seca dos últimos cinco anos tem sido
um prejuízo enorme para o abastecimento hídrico.
No Cariri, o céu carregado trouxe alento, segundo o
deputado Ely Aguiar (PSDC). “Os agricultores voltaram
a plantar, já que os profetas da região garantem ocorrência de chuvas em volume razoável”, disse. Na região
Norte, o clima também é de esperança, como frisou João
Jaime (DEM). “Choveu bastante na região de Acaraú, e a
esperança é de que tenha continuidade. O importante é
que os açudes tenham recarga. É um prenúncio só, agora temos que aguardar que continue a chover”, reforçou.

Durante o encontro, o secretário de
Desenvolvimento Regional do Ministério de Integração Nacional, Marlon Carvalho Cambraia, surpreendeu a todos
apresentando como “previsão pessimista” para inauguração das obras do rio
São Francisco o primeiro semestre de
2018. A transposição no Eixo Norte está
com 94,52% das etapas concluídas, e a
última previsão de finalização da obra é
o segundo semestre deste ano. A expectativa é atender ao reservatório de Jati
(CE) em agosto e à Região Metropolitana de Fortaleza em setembro de 2017. O
Ministério prevê o início dos trabalhos
ainda em março.

Ações unificadas
contra chikungunya
Em reunião realizada dia 23/02,
foi definido que discutir e unificar
os planos de combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya)
será a primeira ação da Frente
Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em 2017.
Para o presidente da Frente Parlamentar, deputado Carlos Matos (PSDB), é preciso intensificar as ações
sob pena de enfrentarmos uma epidemia de chikungunya
no Ceará. “É muito importante acreditarmos que é possível
vencer essa guerra. Nos municípios onde há boa gestão, os
números mostram que a incidência da doença é menor. Não
adianta esperar que todas as ações venham dos governos. A
sociedade precisa se mobilizar”, afirmou.
Para o médico infectologista Anastácio Queiroz, é
preciso investir em capacitação dos profissionais que
lidam diariamente com o trabalho de prevenção da doença. “Os números são desanimadores. Desde 1986 convivemos com os mesmos focos de vetor. Não podemos
continuar fazendo as mesmas ações”, avaliou. O gerente da Célula de Vigilância Ambiental da Secretaria da
Saúde de Fortaleza, Nélio Morais, informou que a febre
chikungunya chegou em 2016 e já gerou 17 mil casos. “A
chikungunya já entra de uma forma bastante consolidada. A cidade tem uma população de 2 milhões e 500 mil
habitantes susceptíveis a ter chikungunya, porque nunca tiveram a doença”, alertou. As universidades também
se engajaram na ação.

Recebido pelo presidente Zezinho Albuquerque (PDT), Governador Camilo Santana fez
balanço de gestão na reabertura dos trabalhos da AL, em fevereiro.

Deputadas Rachel Marques (PT), Augusta Brito (PC do B), Dra.
Silvana (PMDB), Fernanda Pessoa (PR) e Luiz Edson Correia, da
Assalce, entregam placa à Diretora Geral da AL, Sávia Magalhães.

Deputado Bruno Pedrosa (PP) e integrantes do MMLC.

Deputados durante as votações da Ordem do Dia

Sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em oito de março, solicitada pela
deputada Fernanda Pessoa (PR)

Deputada Augusta Brito empossada na Procuradoria da
Mulher pelo primeiro secretário Audic Mota (PMDB).

Deputado Audic Mota (PMDB) e família na sua posse
como Primeiro Secretário

Deputado Ferreira Aragão (PDT)

Integrantes do Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense: à esquerda a presidente Meire Costa Lima.

Deputado Leonardo Araújo
(PMDB)

Deputado João Jaime (DEM)

Deputado Mario Hélio (PDT)

Deputado Odilon Aguiar (PMB)
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
MOBILIDADE REDUZIDA

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

CÂNCER DE PROSTATA

GORDURA TRANS

>> Heitor Férrer (PSB)

>> Carlos Felipe (PCdoB)

>> Roberto Mesquita (PSD)

>> David Durand (PRB)

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará pro-

As obras de edificações estaduais que utilizam re-

Tramita na Assembleia projeto de indicação 95/16

O deputado David Durand (PRB) apresentou na

jeto de lei 91/2016, de autoria do deputado Heitor

cursos públicos deverão adotar práticas e métodos

que institui o serviço de Unidade Móvel de Aten-

Assembleia Legislativa projeto de lei 35/16 que de-

Férrer (PSB), que garante matrícula para o aluno

sustentáveis e de preservação do meio ambiente. A

dimento à Prevenção de Câncer de Próstata no Es-

termina a proibição de vendas de alimentos com

portador de mobilidade reduzida na escola esta-

determinação está prevista no projeto de lei 210/16

tado do Ceará. A iniciativa é do deputado Roberto

gordura trans nas instituições de ensino de educa-

dual mais próxima de sua residência. O projeto

do deputado Carlos Felipe (PCdoB), em aprecia-

Mesquita (PSD). De acordo com o projeto, o servi-

ção básica do Ceará. A proposta inclui produtos

prevê que o benefício seja concedido após apre-

ção na Assembleia. De acordo com a matéria, os

ço será instituído em cada macrorregião de saúde

com ingredientes tais como: gordura parcialmente

sentação de documentação comprobatória de en-

métodos referem-se à sustentabilidade ambiental,

do Estado e disponibilizado em veículo adaptado,

hidrogenada, gordura vegetal parcialmente hidro-

dereço residencial e atestado médico. Estabelece

eficiência energética, qualidade e procedência de

com equipamentos para a realização de exames

genada, gordura vegetal hidrogenada e óleo hi-

ainda que as escolas terão que garantir a perma-

materiais. Dentre as medidas de preservação citadas

destinados à detecção precoce da doença. A uni-

drogenado, entre outros. Segundo o parlamentar,

nência de alunos com mobilidade reduzida, prio-

no projeto estão reúso de água, captação de água de

dade móvel contará com equipe multiprofissional

esse tipo de gordura aumenta o risco de obesidade,

rizando a adequação dos seus espaços físicos para

chuva, ventilação permanente, iluminação natural,

constituída por médico urologista e outros profis-

diabetes, pressão alta, diminui o colesterol bom e

o devido acolhimento.

entre outras.

sionais necessários para atender o paciente.

aumenta o ruim.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?
A medida, segundo o parlamentar, além de evi-

No Brasil, aproximadamente 40% da extração dos

Segundo o parlamentar, o projeto acompanha a

Segundo o IBGE, uma em cada três crianças

tar transtornos no deslocamento para unidades

recursos naturais é direcionado para a construção

orientação do eixo principal da Política Nacional de

brasileiras é obesa. Estima-se que o índice de

mais distantes, é uma maneira de combater a

civil. Cinquenta por cento da energia gerada no

Atenção Integral à Saúde do Homem, promovendo

obesidade no Brasil irá empatar ou superar os

evasão escolar, já que essas dificuldades aca-

País é destinada ao funcionamento das edificações

acesso aos serviços de saúde, por meio da institui-

EUA. No caso da obesidade infantil, a vilã muitas

bam, muitas vezes, desmotivando o aluno com

e 50% dos resíduos gerados são provenientes de

ção do serviço móvel de prevenção ao câncer de

vezes é a grande ingestão de alimentos ricos em

mobilidade reduzida a continuar os estudos.

obras e demolições. A adoção dessas práticas sus-

próstata. O objetivo é contribuir com as medidas já

gordura trans. Diante dos problemas causados

Com o passar do tempo, tais dificuldades aca-

tentáveis por parte da administração pública esta-

adotadas de orientação ao paciente sobre os sinais e

por uso deste tipo de alimentos, o parlamentar

bam levando ao abandono dos estudos, acarre-

dual servirá para a melhoria da qualidade de vida,

sintomas da doença. Dados do Instituto Nacional

acredita que a proibição da venda nas escolas po-

tando consequentemente danos à sua vida em

preservação do meio ambiente, se adequando a

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) o

de impactar positivamente na redução da obesi-

comunidade e à sua profissionalização.

uma nova política sustentável que se faz necessário

câncer de próstata é o segundo mais comum entre

dade tanto de crianças como adultos.

em todo o planeta.

os homens no Brasil.

COMISSÕES ELEGEM NOVOS REPRESENTANTES
COM O INÍCIO DE
MAIS UM BIÊNIO
(2017/2018), AS
PRESIDÊNCIAS
DAS COMISSÕES
TÉCNICAS SOFRERAM
ALTERAÇÕES EM
SUAS COMPOSIÇÕES.

P

romovendo reuniões e audiências públicas, as 18 comissões
permanentes da Assembleia
têm aproximado, cada vez mais, a população do Poder Legislativo. Cada
uma é formada por cinco a nove deputados que atuam realização de audiências públicas entre a população e entidades da sociedade civil. As comissões
acompanham a elaboração das propostas orçamentárias, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento
para, enfim, emitir parecer sobre eles.
Conheça o papel de cada uma delas.

AGROPECUÁRIA
Presidente: Moisés Braz (PT). Trata da
agricultura, pecuária e questões fundiárias.
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Presidente: Mirian Sobreira (PDT).
Desenvolvimento científico, tecnológico e
pesquisa.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
RECURSOS HÍDRICOS, MINAS E PESCA
Presidente: Carlos Matos (PSDB).
Gerenciamento dos recursos hídricos e uso
da água.

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
DO SEMIÁRIDO
Presidente: Roberto Mesquita (PSD).
Fiscaliza e previne danos ambientais.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Presidente: Rachel Marques (PT). Temas na
área dos direitos humanos

ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Joaquim Noronha (PRP).
Analisa matérias que tratem da receita
pública.

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente: Sérgio Aguiar (PDT). Observa
aspectos constitucionais de matérias.

EDUCAÇÃO
Presidente: Dra. Silvana (PMDB). Assuntos
atinentes à educação.

SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
Presidente: Dr. Carlos Felipe (PCdoB).
Ações e serviços de saúde pública.

CULTURA E ESPORTES
Presidente: Gony Arruda (PSD). Politicas de
educação física e esportivas.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Presidente: Dr. Sarto (PDT). Fiscaliza e
controla atos do Poder Executivo.

INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
Presidente: Bethrose (PMB). Direitos das
crianças e adolescentes.

JUVENTUDE
Presidente: Bruno Pedrosa (PP). Políticas e
programas relativos aos jovens.

TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO
Presidente: Agenor Neto (PMDB).
Matérias atinentes às relações de
trabalho e serviço público.

DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Fernando Hugo (PP). Economia
popular e relações de consumo.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E
SERVIÇOS
Presidente: Robério Monteiro (PDT). Setor
econômico terciário.

DEFESA SOCIAL
Presidente: Antônio Granja (PDT). Relativa
à área de segurança pública;

VIAÇÃO, TRANSPORTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Heitor Férrer (PSB).
Ordenação dos serviços de transportes
intermunicipais.

