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A Assembleia realizou em junho as comemorações
alusivas à Semana do Meio Ambiente
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Deputado Audic Mota informa sobre esforços para
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Caem entraves legais à transposição e obras podem
ser retomadas muito em breve

TRAJETÓRIAS INTERROMPIDAS
COMITÊ PELA PREVENÇÃO DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA LANÇA RELATÓRIO SOBRE
MORTES VIOLENTAS DE JOVENS EM FORTALEZA E EM MAIS SEIS MUNICÍPIOS

O

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência lançou, em 05/06, o
relatório “Trajetórias Interrompidas
– Homicídios na adolescência em Fortaleza e em seis municípios do Ceará”,
desenvolvido pelo colegiado. Também
foi apresentado o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), de 2014,
desenvolvido pelo Fundo das Nações
para a Infância (Unicef ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e
Governo Federal.
O estudo apontou que o Estado do
Ceará e a capital Fortaleza lideraram,
em 2014, os índices de homicídios de
jovens entre 12 e 18 anos. O Ceará tinha
uma taxa de 8,71 mortes por mil adolescentes, enquanto Fortaleza foi a capital
com maior mortalidade juvenil, com
10,94 mortes/mil. A média nacional é
de 3,65 mortes a cada mil jovens. O estudo foi realizado em cidades com mais
de 100 mil habitantes.
O deputado Zezinho Albuquerque
(PDT), presidente da Assembleia, res-
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Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) recebe relatório do deputado Renato Roseno (Psol)

saltou que todos os 46 deputados têm
se mostrado sensíveis aos problemas
que enfrentam os adolescentes cearenses. Ele lembrou que a Casa desenvolve, há quatro anos, a campanha Ceará
sem Drogas, procurando esclarecer os

jovens sobre os riscos da dependência
química. Entre outras ações, a campanha estimula a instalação, nos municípios, de conselhos de políticas sobre
drogas. Na solenidade, o Presidente
assinou ato deliberativo que garante a

continuidade das atividades do Comitê
por mais 18 meses: uma parceria da Assembleia Legislativa com o Governo do
Estado e o Unicef.
A vice-governadora, Izolda Cela, avaliou como grave a violência que tem provocado a morte de jovens e adolescentes. Ela citou o trabalho do Pacto por um
Ceará Pacífico, que faz uma abordagem
intersetorial do combate à violência. O
deputado Renato Roseno (Psol), relator do Comitê, ressaltou que a primeira
etapa foi finalizada “com um substancial relatório sobre as causas dos homicídios”, além da apresentação de doze
recomendações para diminuir a mortalidade juvenil. “Agora estamos iniciando
o processo de monitoramento dessas recomendações”, adiantou.
O coordenador do Unicef, Rui Aguiar,
informou que, segundo o relatório, 44%
das mortes ocorreram em 17 dos 119 bairros de Fortaleza localizados no oeste e sul
da cidade e representando 4% do território. “É como se tivesse uma linha dividindo
a cidade em duas”, constatou.
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RÁPIDA
Comandante dos
Bombeiros visita
Comunicação
O comandante Geral do Corpo de
Bombeiros, coronel Heraldo Maia Pacheco, visitou no dia 08/06 os veículos de
comunicação da AL. Ele foi recebido pelo
coordenador de Comunicação Social jornalista Ilo Santiago Júnior, e pelo chefe de
gabinete da Presidência da Assembleia
Legislativa, Roberto Mendonça.
O jornalista apresentou os órgãos
que compõem o sistema de comunicação da Casa: TV Assembleia, FM
Assembleia, Agência de Notícias, mídias sociais, Revista Plenário e Jornal
AL Notícias. Santiago disse que a visita
foi muito importante para estreitar as
relações do Legislativo com o Corpo
de Bombeiros. O coronel Heraldo Maia
Pacheco disse ter ficado “muito impressionado com a estrutura dos meios
de comunicação da Assembleia”.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - Zezinho Albuquerque (PDT)
1º Vice-presidente - Tin Gomes (PHS)
2º Vice-presidente - Manoel Duca (PDT)
1º Secretário - Audic Mota (PMDB)
2º Secretário - João Jaime (DEM)
3º Secretário - Deputado Julinho (PDT)
4ª Secretária - Augusta Brito (PCdoB)

Interiorização do sinal
da TV Assembleia
PRIMEIRO SECRETÁRIO AUDIC MOTA (PMDB) INFORMA SOBRE
ESFORÇOS JUNTO À ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens
1
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O

deputado Audic Mota (PMDB)
comunicou ao Plenário da
Assembleia sua ida à Brasília
no dia 31/05, na condição de Primeiro
secretário da Casa, para tratar da interiorização do sinal da TV Assembleia.
Ele viajou em companhia do diretor da
emissora, Antônio José Mota. O parlamentar informou que manteve reuniões com representantes da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
e do Ministério das Comunicações para
conseguir as autorizações necessárias
para a expansão. A informação foi dada
durante pronunciamento no dia 01/06.
Conforme explicou Audic, a intenção
de levar o sinal da TV Assembleia para o
máximo de municípios cearenses possíveis é antiga, mas a proposta estava parada na Casa. “Quando assumi a Primeira
Secretaria, identifiquei esse problema
junto à diretoria da TV Assembleia e entendemos que deveríamos retomar esse
projeto de interiorização do sinal. Levamos a demanda ao presidente Zezinho

Deputado Audic Mota (PMDB), primeiro secretário da AL, faz pronunciamento no Plenário

Albuquerque (PDT) e, com a sua anuência e boa vontade, estamos dando prosseguimento a esse desejo”, destacou Mota.
De acordo com o parlamentar, o
projeto prevê a interiorização do sinal
da TV Assembleia para mais de 27 cidades cearenses. “Peço o apoio dos demais
parlamentares nesse pleito, que não é
do presidente nem da Mesa Diretora,
mas do interesse de todos os deputados”, destacou. Para ele, “dessa forma
será possível levar a TV Assembleia ao

3

interior do Estado, divulgando os mandatos de todos e propiciando maior interação com a sociedade”.
O parlamentar acrescentou ainda que a TV Assembleia já tem toda
a estrutura física para operar no Interior, faltando apenas as autorizações
formais. “Já dispomos de 28 antenas e
transmissores, mas ainda não temos a
autorização do Ministério das Telecomunicações para fazer as transmissões”,
informou o deputado.

AL comemora
Semana do Meio
Ambiente
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Deputados Bethrose (PMB), Sérgio Aguiar (PDT) e Augusta Brito (PCdoB)

Deputados cearenses na
Conferência da Unale
Parlamentares cearenses participaram entre os dias 7 e 9 de junho, da
XXI Conferência da União Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Este ano o encontro
ocorreu em Foz do Iguaçu (PR), com o
tema “O Brasil e suas reformas”. Participaram do evento os deputados Augusta Brito (PCdoB), Bethrose (PMB),
José Sarto (PDT), Sérgio Aguiar (PDT)
e Joaquim Noronha (PRP).
Augusta Brito foi convidada para
a palestra sobre o tema “Ações de
mobilização e prevenção ao sexismo, machismo e à violência” - com
o psicólogo e mestre em Saúde Pública, Daniel Costa. Na condição de
Procuradora Especial da Mulher da
Assembleia Legislativa do Ceará, ela
disse que a palestra foi ao encontro

dos objetivos da I Caravana de Combate à Violência contra a Mulher, da
qual ela faz parte, e que fez a primeira
visita na tarde do dia 08/06 à Escola
Estadual de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, em Fortaleza.
FENACRIA
Ainda na Conferência, a deputada
Bethrose, presidente da Comissão da
Infância e Adolescência da AL, participou do VI Encontro Nacional da
Frente Parlamentar Interestadual de
Mobilização Nacional Pró-criança e
adolescente (Fenacria), que reúne os
presidentes das Comissões da Criança e Adolescentes de todas as Assembleias do país e contou com palestra do
promotor de Justiça da Vara e Infância
do Paraná, Murillo José Digiácomo.

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou, entre os dias 5 e 9 de junho, as comemorações alusivas à Semana do Meio
Ambiente. A abertura deu início a uma
série de iniciativas como: distribuição de
mudas, gincanas, feiras, visitas e solenidade. As ações contaram com a parceria
do Memorial da Assembleia Legislativa
Deputado Pontes Neto (Malce) e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido.
Na abertura, que ocorreu no auditório
Murilo Aguiar, a coordenadora suplente
da Comissão Gestora da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P),
Raquel Rabelo, informou que um dos eixos do programa é a sensibilização e capacitação das pessoas. “Para atingirmos
esse eixo, idealizamos também o Programa de Educação Continuada em Gestão
Ambiental, que prevê a realização, todo
mês, de um curso de capacitação e ação
de sensibilização”, ressaltou.
O chefe de gabinete da Presidência
da AL, Roberto Mendonça, ressaltou
que o principal objetivo do evento é fomentar internamente ações de sustentabilidade. “Também é objetivo que as
pessoas se sintam estimuladas a contribuir para um meio ambiente mais sustentável, com pequenas ações do dia a
dia”, afirmou.
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1 – Deputado Julinho (PDT) com estudantes em visita a AL 2 – Cabo Ronaldo César Gusmão; Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Heraldo Maia Pacheco; chefe de gabinete da
Presidência da AL, Roberto Mendonça; Coordenador de Comunicação da AL, jornalista Ilo Santiago Jr. e a capitã Juliany Freire de Oliveira Leite, assessora de comunicação do CBMCE.
3 – Deputado Evandro Leitão (PDT), líder do Governo 4 – Deputado Fernando Hugo (PP) no curso de direito do consumidor 5 – Deputada Aderlânia Noronha (SD) 6 – Deputado Manoel Duca (PDT)
na homenagem aos 152 anos da Batalha do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil 7 - Deputada Rachel Marques (PT) – 8 – Deputado Leonardo Araújo (PMDB) com alunos da Escola Flávio
Marcílio 9 – Deputado Lucílvio Girão (PP) 10 – Deputado Carlos Felipe (PC do B) com alunos do projeto Escola do Parlamento 11 – Deputado Antônio Granja (PDT) 12 – Jornalista Eveline Urano,
da Rádio FM Assembleia e colegas profissionais de comunicação, receberam Medalha Capacete Bombeiro Militar, do CBMCE 13 – Visita da I Caravana de Combate a Violência contra a Mulher à
Escola Adauto Bezerra
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Fim dos entraves legais
à Transposição
PRESIDENTE COMEMORA CONQUISTA, À QUAL SE
DEDICOU PESSOALMENTE, E CONTINUA MOBILIZAÇÃO
POR RÁPIDA RETOMADA DAS OBRAS

A

s obras do Eixo Norte,
que vai trazer as águas
do Rio São Francisco ao
Ceará, podem ser retomadas em
breve porque já não enfrentam nenhum entrave de ordem legal. Em
decisão publicada no dia 20/06, a
presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministra Cármen Lúcia,
suspendeu a liminar concedida
em abril pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF-1), em
favor das empreiteiras que discordavam do resultado do processo
de licitação.
A decisão do TRF-1 havia suspendido a licitação para as obras
no último trecho da transposição,
paradas desde setembro de 2016.

Um dos consórcios que participava da licitação recorreu à Justiça
porque discordava do resultado do
processo que deu a vitória à construtora Mendes Júnior, que havia
sido afastada por envolvimento
nas investigações da Lava Jato.
SATISFAÇÃO
Ao ser divulgado o despacho da
Ministra, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuqurque (PDT)
comemorou: “Gostaria de dizer da
minha satisfação e alegria em ter
essa notícia. Agora, vamos ter água
na Região Metropolitana de Fortaleza até 2018, e o quanto antes precisamos do início dessa obra. Ago-

ra sim, as coisas estão entrando no
caminho das águas”, disse ele.
A Assembleia seguirá acompanhando atentamente a pauta da
transposição no Estado, no sentido
de que as obras sejam reiniciadas o
mais breve possível, segundo o Presidente. Em maio, encabeçando
uma comitiva formada por parlamentares cearenses, Zezinho reuniu-se, em audiência em Brasília,
com a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz,
para tratar do impasse jurídico. “A
Assembleia fez sua parte, convocou reunião, foi ao STJ. O Governador Camilo Santana também fez o
mesmo apelo às autoridades pela
urgência da obra”, concluiu.

Canal da barragem de Jati, entrada das águas do Velho Chico

Confira as ações e projetos dos parlamentares
PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

DEPARTAMENTO DE FEMINICÍDIO

INFORMAÇÕES AOS CONSUMIDORES

>> Mírian Sobreira (PDT)

>> Tin Gomes (PHS)

>> Augusta Brito (PCdoB)

>> Capitão Wagner (PR)

Projeto de Indicação N.º 59/17, em tramitação

Projeto de Lei nº 146/17, de autoria do deputado

Por meio do projeto de indicação nº 55/17, em

Projeto de Lei N.º 78/16, de autoria do deputado Ca-

na Assembleia Legislativa, de autoria da deputa-

Tin Gomes (PHS), em tramitação da Assembleia,

tramitação na Assembleia, a deputada Augusta

pitão Wagner (PR), em tramitação na Assembleia,

da Mírian Sobreira (PDT), dispõe sobre a afixa-

dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos

Brito (PCdoB) está propondo ao governo do

obriga as empresas de serviços a informarem pre-

ção nas linhas de intermunicipais de transporte

pelas farmácias e drogarias do Ceará. As farmácias

Estado a criação do Departamento de Femini-

viamente aos consumidores, dados dos funcionários

de passageiros do Ceará, de cartazes contendo

ficam autorizadas a fazer procedimentos ambula-

cídio no âmbito da estrutura organizacional da

que executarão os serviços demandados em suas

mensagens sobre a prevenção à pedofilia e abuso

toriais e a proceder à aplicação de vacinas, median-

Superintendência de Polícia Civil do Ceará. O

residências ou sedes. As empresas, quando aciona-

sexual contra crianças e adolescentes. Os carta-

te prescrição médica e responsabilidade técnica do

Departamento tem por finalidade intensificar

das, ficam obrigadas a, em um prazo de, pelo menos,

zes devem ser legíveis, colocados em locais de

farmacêutico, com autorização da vigilância sani-

as ações preventivas e investigativas no com-

uma hora antes do horário agendado, enviar aviso

fácil visualização e tem que conter obrigatoria-

tária e epidemiológica. O projeto veda a comer-

bate ao crime de feminicídio. Será dirigido por

por mensagem de celular ou por e-mail informan-

mente o número do “Disque 100” para denún-

cialização de produtos como: sucos, refrigerantes,

Delegado Titular, em cargo de provimento em

do, no mínimo, o(s) nome(s) e o(s) número(s) do

cias sobre o assunto pedofilia e qualquer outro

bebidas alcoólicas, biscoitos, bolachas, chocolates e

comissão de livre nomeação e exoneração pelo

RG da(s) pessoas que realizarão o serviço solicitado,

tipo de agressão as crianças e adolescentes.

alimentos em geral.

Governador do Estado.

acompanhado de foto, sempre que possível.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

A adoção da medida vai permitir uma maior prote-

O projeto define atribuições das farmácias e visa

O Departamento vai atuar de forma preventiva e in-

A medida visa evitar assaltos por parte de pessoas

ção às crianças e adolescentes que hoje estão expos-

garantir ainda o respeito ao princípio de autonomia

vestigativa, visando combater esses crimes. Augusta

que se passam por prestadores de serviços. É cada

tos de várias formas a ação de abusadores e pedófi-

no exercício da profissão farmacêutica, nos moldes

Brito observa que além da Coordenadoria Estadual

vez mais comuns a ocorrência de relatos de assal-

los. Os pedófilos geralmente se utilizam da Internet,

do princípio da dignidade da pessoa, de forma que

de Políticas para a Mulher, dentre outros mecanis-

tos realizados por bandidos uniformizados, que

em sites de relacionamentos e redes sociais, criando

não seja retirada de nenhum indivíduo a liberdade

mos, faz-se necessário ampliar os aparelhamen-

se apresentam nas residências ou sede de empre-

perfis falsos, buscam adotar uma linguagem para

de agir sem que para isso sua situação seja clara-

tos públicos, tendo em vista o elevado número de

sas como sendo prestadores de serviço, tais como

atrair crianças e adolescentes. A pedofilia é classifi-

mente afrontosa à legislação, apresentando riscos

violência contra o sexo feminino. Complementará

funcionários de seguradoras, de televisões a cabo,

cada como um transtorno de preferência sexual e a

aos direitos e garantias indivíduais. Ainda, deve ser

ainda as medidas previstas na Lei Maria da Penha

concessionárias de energia elétrica, dentre outros.

relação sexual ou ato libidinoso praticado por adul-

assegurada a participação da sociedade nos assun-

que estabeleceu uma rede de enfrentamento, crian-

Em muitos casos o assalto se concretiza porque

to com criança ou adolescente menor de 14 anos é

tos relacionados à matéria, dada a relevante proxi-

do mecanismos para coibir a violência doméstica e

o consumidor solicitou o serviço, e os assaltantes

crime previsto no Códio Penal brasileiro.

midade deste profissional com a população.

familiar, para combater a violência contra a mulher.

comparecem se identificando como funcionários.
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