ÓRGÃO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - N0 107, JUNHO DE 2019.

ASCOM/TRE-CE

AL NOTÍCIAS
CIÊNCIA

PÁGINA 4

Centenário do Eclipse avistado em Sobral é
comemorado em evento com a presença de
várias autoridades
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AL faz parceria com TRE-CE para divulgação da
campanha do recadastramento biométrico

ENCONTRO PÁGINA 2

ParlaNordeste realiza quarto encontro em
Salvador, discute reforma da previdência e
revitalização de rio

Águas do rio São Francisco
chegarão em 2020 ao Ceará

COMISSÃO VAI MOBILIZAR DEPUTADOS POR RECURSOS PARA CONCLUIR A TRANSPOSIÇÃO E PELA
RETOMADA DAS OBRAS DO CINTURÃO DAS ÁGUAS, QUE LEVARÁ O FLUXO AO AÇUDE CASTANHÃO

A

Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco
da Assembleia Legislativa do Ceará esteve nos municípios de Penaforte e Missão
Velha no dia 14/06, avaliando a situação
das duas frentes de obras. A Comissão
verificou que as águas do rio São Francisco devem chegar em março de 2020
ao Ceará, conforme estimou o consórcio
que administra a obra.
O cumprimento do prazo, porém,
depende da mobilização dos parlamentares cearenses e do Governo do Estado

para que os recursos garantidos para
a finalização da obra da transposição
sejam liberados pelo Governo Federal
sem mais atrasos. E também para que
haja aporte de recursos para concluir o
Cinturão das Águas do Ceará, que levará o líquido ao Açude Castanhão, atualmente com as obras paralisadas.
Segundo o presidente da Comissão
Especial, deputado Guilherme Landim
(PDT), um relatório será entregue pelos parlamentares cearenses ao ministro do Desenvolvimento Regional para
que seja cobrado o recurso que vai

permitir que a água chegue ao Ceará.
“Vamos trabalhar todos os dias para
ver essa obra terminar”, disse. O aporte é oriundo de crédito extra, aprovado
pelo Congresso Nacional para o Governo Federal que destina R$ 550 milhões
para a transposição.
Espera-se que o Governo Federal
garanta recursos para o Cinturão das
Águas. “Vimos que falta menos de
10% para que esse trecho emergencial, que levará água do São Francisco
ao Castanhão fique pronto. Precisa de
mais R$ 190 milhões. É momento de

mobilização. Marcaremos uma reunião com a bancada federal para formar uma frente apartidária em defesa
da obra”, informou.
A comitiva contou com os deputados Guilherme Landim (PDT), presidente da Comissão, Antônio Granja
(PDT), Marcos Sobreira (PDT), Nelinho
(PSDB), Nezinho Farias (PDT), Walter Cavalcante (MDB), Augusta Brito
(PCdoB) e Nizo Costa (PSB), além de
representantes do Governo do Estado,
prefeitos, vereadores da região e das
empresas responsáveis pelas obras.

RÁPIDA
Deputado cria
Comissão para
buscar solução da
crise hídrica
O deputado Agenor Neto (MDB)
está formando uma comissão parlamentar para debater e procurar soluções para evitar problemas no abastecimento de água de várias regiões.
Da tribuna da Assembleia ele cobrou
ações para evitar o agravamento da crise hídrica nas regiões Centro Sul, Cariri, Baixo Jaguaribe e Inhamuns. O parlamentar, recebeu o apoio do deputado
Heitor Férrer (PSB) para a instalação da
comissão que está pronta para iniciar
os trabalhos. “Vamos conversar com
o governador Camilo Santana para
focarmos nessas regiões onde menos
choveu”, disse. Agenor lembrou que o
Estado possui 20 máquinas perfuratrizes, e esses equipamentos devem ser
direcionados para as regiões em que a
demanda por água é mais urgente.
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Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens
1

PRESIDENTE JOSÉ SARTO
(PDT) ANUNCIOU ADESÃO À
CAMPANHA APÓS REUNIÃO COM O
DESEMBARGADOR HAROLDO MÁXIMO,
PRESIDENTE DAQUELA CORTE

A

Assembleia Legislativa do Ceará
fez uma parceria com o Tribunal
Regional Eleitoral para promover
a divulgação da campanha do recadastramento biométrico eleitoral, que estará em
vigor na próxima eleição. O anúncio foi feito no dia 28/05 pelo presidente José Sarto
(PDT), após reunião com o presidente da
Corte, desembargador Haroldo Máximo.
Em julho a AL sediará uma unidade de
recadastramento biométrico eleitoral do
TRE que funcionará no prédio principal da
AL, na Sala 144, no térreo.
Sarto convidou os parlamentares a se
engajarem na campanha e divulgarem a
realização da biometria em suas redes sociais. “Estamos nos aproximando do meio
do ano e o fim do prazo de realização da
biometria está programado para novem-

bro. O momento, de discussão democrática e de participação popular, é oportuno
para realizar essa atualização, visto que o
voto é ainda a forma mais efetiva de participação popular”, apontou.
O TRE já realizou o cadastro biométrico de 80,2% do eleitorado cearense. O
número corresponde a 5.125.584 eleitores.
Contudo, em Fortaleza, o rendimento dos
trabalhos da biometria ainda não é satisfatório, devido à baixa procura da população
pelo serviço. Apenas 53% dos eleitores realizaram o procedimento.

SERVIÇO
Em Fortaleza pode ser agendado
pelo número 148 para as unidades
implantadas até agora, nos seguintes
horários: Das 8 Às 17 h na Central de
Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante
Barroso, 601 – Praia de Iracema), Unidade
Móvel (Estacionamento do Tribunal
de Justiça), Vapt Vupt de Messejana
(Av. Tomaz Coelho, 408), Vapt Vupt de
Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes,
1750), Posto de Atedimento no Parque
das Crianças (Centro). Das 10 Às 19 h
no North Shopping Jócquei, Shopping
RioMar Fortaleza, Shopping Benfica,
Shopping Parangaba, Shopping RioMar
Kennedy e Shopping Iguatemi. O TRE
abrirá outros postos em breve.
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PARLANORDESTE REALIZA
QUARTO ENCONTRO,
EM SALVADOR

Atividades da Semana do Meio Ambiente no hall da AL

EXPOSIÇÕES SOBRE MEIO
AMBIENTE MOSTRAM
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Fale com a gente
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A Semana do Meio Ambiente, realizada entre os dias 03 e
07/06 na Assembleia, contou com exposições de práticas que
auxiliam na preservação ambiental e venda de produtos confeccionados a partir de materiais recicláveis. A coordenação da
Agenda Ambiental na Administração Pública da Assembleia
Legislativa do Ceará (A3P) desenvolveu diversas atividades para
conscientizar os servidores e o público sobre a importância de
ações sustentáveis. Foram distribuídas mudas de plantas ornamentais e medicinais, sacolas automotivas para recolher lixo
dentro de veículos, bloquinhos com papéis reutilizados e adubos produzidos a partir de borra de café. No stand da A3P foram
dadas orientações sobre descarte correto de medicamentos não
utilizados e distribuídos folhetos com o endereço dos ecopontos
de Fortaleza para descarte de materiais de construção.

Realizou-se no dia 07/06, em Salvador (BA), o 4º
Encontro de Presidentes de Assembleias do Nordeste (ParlaNordeste), que resultou na Carta de
Salvador. Os principais pontos abordados foram a
revitalização do rio São Francisco e uma proposta
de reforma da Previdência que respeite as especificidades da população nordestina. O documento reúne pautas comuns aos estados nordestinos. Além
de Ceará e Bahia, também participaram do evento e
assinaram a carta representantes de Piauí, Paraíba,
Maranhão, Sergipe e Alagoas.
O presidente da AL do Ceará, deputado José Sarto (PDT), que é secretário-geral do ParlaNordeste,
afirmou que a reforma da Previdência precisa preservar os trabalhadores rurais e manter o Benefício
de Prestação Continuada (BPC). Ele espera que essa
mobilização sensibilize o Governo Federal, como
ocorreu em relação à possibilidade de extinção do
BNB. Lembrou que, a partir do movimento iniciado na capital maranhense, com a Carta de São Luiz,
houve sinalização positiva pela manutenção da
instituição. No encontro, ficou definido ainda que
a próxima reunião ocorrerá no início de agosto, em
Aracaju, Sergipe.
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1 – Presidente José Sarto (PDT) em visita aos servidores dos setores da Assembleia Legislativa 2 – Deputados Audic Mota (PSB), Salmito e Nezinho Farias, do PDT, na reunião da Comissão
Especial de Desenvolvimento das Regiões 3 – Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) 4 – Deputado Soldado Noélio (PROS) 5- Deputado Queiroz Filho (PDT) 6 – Líder do Governo, deputado Júlio
César Filho (Cidadania) 7 – Deputado Marcos Sobreira (PDT) 8 – Deputado Manoel Duca (PDT) 9 – Deputada Patrícia Aguiar (PSD) 10 – Comissão Especial da Transposição em visita às obras:
deputados Guilherme Landim e Antonio Granja (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Nizo Costa (PSB), Nelinho (PSDB), Walter Cavalcante (MDB), Nezinho Farias e Marcos Sobreira, do PDT, autoridades
do governo e prefeitos da região 11 – Deputado Fernando Santana (PT) 12 – Deputado Walter Cavalcante (MDB) 13 – Deputado Bruno Gonçalves (PATRI)
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Centenário do eclipse avistado em Sobral
PRESIDENTE JOSÉ SARTO (PDT) HOMENAGEIA A CIDADE NA COMEMORAÇÃO DO EVENTO QUE
PERMITIU A CONFIRMAÇÃO DA TEORIA DA RELATIVIDADE, DE ALBERT EINSTEIN
Por Camilo Veras

O

presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado
José Sarto (PDT) participou das
comemorações do centenário do eclipse avistado em Sobral, que permitiu a
confirmação da Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein. Durante o
evento, o parlamentar destacou “o privilégio de Sobral ter sido palco de uma
experiência científica tão importante”, e
ressaltou o papel social da ciência para a
qualidade de vida da população.
A abertura do evento, no dia 29 de
maio, contou com a participação do governador Camilo Santana, do ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, do ex-ministro
Ciro Gomes, dos reitores Henry Campos,da Universidade Federal do Ceará (UFC),
Fabianno de Carvalho, da Universidade
do Vale do Acaraú (UVA), do secretário
estadual de Ciência e Tecnologia, Inácio
de Carvalho e várias outras autoridades.

Entre as autoridades, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, o ex-ministro Ciro Gomes, o governador Camilo Santana, o ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes, o presidente da AL, deputado José Sarto (PDT) e o deputado federal Leônidas Cristino (PDT)

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, destacou avanços do município na área de
educação e reforçou a importância de
compromisso investimentos para o setor e
na ciência e tecnologia em todo o País. O
presidente da Assembleia ressaltou ainda
a “importância de celebrar esse 29 de maio
nestes tempos de obscurantismo, quando

o Ceará serve de exemplo ao colocar a educação e a ciência nos seus devidos lugares”.
A comemoração do centenário teve
vários eventos, com um ciclo de palestras
e painéis sobre temas como astronomia,
buracos negros, astrofísica, relatividade e
história do eclipse de 1919. Os debates seguiram até o dia 20 de maio, mas ainda no

dia 19 foi reinaugurado o Museu do Eclipse,
requalificado e modernizado, através de
parceria entre a prefeitura e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Iphan). Durante a comemoração
houve ainda o lançamento de um selo comemorativo alusivo ao eclipse, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Confira as ações e projetos dos parlamentares
CONSÓRCIO DE SEGURANÇA

IMPORTUNAÇÃO EM COLETIVOS

INTÉRPRETE DE LIBRAS

INTERIORIZAÇÃO DAS DCECAS

Tin Gomes (PDT)

>>Augusta Brito (PCdoB)

>> Acrísio Sena (PT)

>>Érika Amorim (PSD)

Por meio de projeto de indicação nº 210/19 apre-

A deputada Augusta Brito (PCdoB) apresentou

O deputado Acrísio Sena (PT) apresentou pro-

A deputada Érika Amorim (PSD), por meio dos

sentado à Assembleia Legislativa, o deputado Tin

projeto de lei nº 116/19 à Assembleia Legislativa

jeto de indicação N° 151/19 criando, no âmbito

projetos de indicação nºs 206/19 e 207/19 dispõe

Gomes (PDT) propõe a criação de um consórcio

dispondo sobre a fixação de cartazes em ônibus,

do Quadro I do Poder Executivo, para lotação no

sobre a interiorização do combate a exploração

de segurança pública dos municípios de Cariré,

vans, e metrôs que integram o sistema de trans-

quadro de pessoal da Casa Civil do Ceará, o cargo

de crianças e adolescentes em macrorregiões do

Reriutaba, Varjota e Groaíras. O consórcio tem por

porte rodoviário intermunicipal de passageiros,

efetivo de tradutor e intérprete da Língua Brasi-

Ceará, por meio da criação de Delegacias especia-

objetivo a implantação do policiamento de rondas

divulgando a Lei Federal 13.718/18, que tipifica

leira de Sinais – Libras. O cargo é subordinado

lizadas. Trata-se das Delegacias de Combate à Ex-

e ações intensivas e ostensivas pelo BPRAIO na-

os crimes de importunação sexual. Os cartazes a

ao regime de direito público administrativo, nos

ploração da Criança e do Adolescentes (DCECA),

quela região. O Consórcio de Segurança Pública

que se refere o caput do art. 1º devem conter obri-

termos da Lei Estadual nº 9.826, de 14 de maio

que ela propõe que sejam criadas nas macrorre-

dos municípios de Cariré, Reriutaba, Varjota e

gatoriamente informações claras sobre a referida

de 1974 e na forma que dispuser o edital do con-

giões do Cariri e do Sertão Central. As delegacias

Groaíras terá por sede o município de Cariré. O

lei, a pena prevista para o crime de importunação

curso público. Libras é a forma de comunicação e

serão criadas dentro da estrutura organizacional

BPRAIO desenvolverá suas ações policiais ao lon-

sexual e o Disque-Denúncia Nacional de violência

expressão, que constitui um sistema linguístico de

da Superintendência da Polícia Civil e devem fun-

go desses municípios.

contra a mulher - Disque 180.

pessoas surdas do Brasil.

cionar 24 h nos sete dias da semana.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

A criação do Consórcio de Segurança Pública –

A lei de importunação sexual entrou em vigor em

A sugestão de criação do cargo de Tradutor e

A violência contra a criança e adolescentes cons-

(BPRAIO) beneficiará toda a região dos quatro

setembro de 2018 e criminaliza atos libidinosos

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais dará

titui-se em uma das principais formas de violação

municípios de Cariré, Reriutaba, Varjota e Groaí-

sem o consentimento da vítima, como toques ina-

oportunidade às pessoas com deficiência um aco-

no campo dos direitos humanos, atingindo-as em

ras, que juntos somam mais de 60 mil habitantes,

propriados, estipulando uma pena de 1 a 5 anos

lhimento especial junto aos órgãos públicos, facili-

seus direitos à vida, à saúde e à integridade física.

gerando a redução significativa dos indicadores

de prisão para crimes dessa natureza. Segundo a

tando o contato, otimizando a prestação dos servi-

As delegacias vão apurar as denúncias e os fatos

de criminalidade e violência. Oferecendo assim

lei, caracteriza-se como crime de importunação

ços e possibilitando a autonomia das pessoas que

delituosos, proceder a todos os atos processuais e

segurança e conforto à população dos municí-

sexual a realização de ato libidinoso na presença

se encontrem nessa condição. A proposição visa

investigatórios necessários à elucidação dos fatos

pios. “Com isso, solicitamos aos nobres pares

de alguém e sem seu consentimento, como toques

fortalecer a política de inclusão do governo esta-

e atuar nos procedimentos que envolvam a apu-

apoio para a aprovação da presente propositura,

inapropriados ou beijos “roubados”, por exemplo.

dual, com enfoque especial aos órgãos públicos

ração e responsabilização de qualquer conduta

que objetiva segurança para a população dos mu-

A importunação sexual difere do assédio sexual

que lidam diretamente com o público.O exercício

típica, que cause morte, dano ou sofrimento físico,

nicípios de Cariré, Reriutaba, Varjota e Groaíras”,

que se baseia em uma relação de hierarquia e su-

do cargo obedecerá a regulamenta da profissão de

sexual ou psicológico à criança e ao adolescente e

disse o deputado.

bordinação entre a vítima e o agressor.

Tradutor e Intérprete de Libras.

realizar estudos e pesquisas.

