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Deputados unem-se para lutar por programa
piloto de segurança para Maracanau
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Boas Práticas do Ministério do Meio Ambiente
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Comissão especial vai atuar no estimulo ao
desenvolvimento regional do Estado

Assembleia do Ceará lança
campanha de cidadania Ideia Certa

PRESIDENTE JOSÉ SARTO (PDT) DETALHOU NO PROGRAMA NARCÉLIO LIMAVERDE, NA RÁDIO FM ASSEMBLEIA,
A CAMPANHA QUE CRIA PROGRAMAÇÃO DE DEBATES SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

A

Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará lançou no dia 06/05 a
campanha de cidadania intitulada Ideia Certa. O Legislativo cearense vai
estabelecer um calendário anual de ações
para informar a população sobre direitos
e deveres e conscientizar sobre assuntos
como sustentabilidade, saúde e educação.
O primeiro tema da campanha é Segurança no Trânsito, em alusão ao Maio Amarelo, movimento internacional para redução
de acidentes.
Já foi colocado à disposição do público, no portal da Assembleia Legislativa,
um hotsite que apresenta o conceito da
iniciativa, que terá uma fase inicial de lançamento na mídia focando-se, em segui-

Presidente José Sato detalha a
campanha no Programa Narcélio Limaverde,
na Rádio FM Assembleia

da, em ações temáticas. Além do site da
Casa, redes sociais, TV Assembleia e FM
Assembleia veicularão a nova campanha.
De acordo com o presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT), a iniciativa vai pautar essas bandeiras de forma
mais sistemática nos órgãos, colegiados e
veículos de comunicação da Casa. “Com
isso, o Parlamento terá uma programação
de debates sobre assuntos relevantes para
a sociedade e mais subsídios para promover audiências públicas, solenidades, seminários e diversas outras ações”, explica.
Sarto informa que o calendário previsto para a campanha Ideia Certa será
construído coletivamente pelos deputados estaduais, observando temas em

evidência e em sintonia com as demandas da sociedade. Segundo o presidente
do Legislativo, algumas pautas já estão
previstas, como combate à exploração sexual infantil, ao uso de drogas, à violência
contra as mulheres, ao suicídio, estímulo
ao aleitamento materno, prevenção de
doenças e sustentabilidade ambiental.
A campanha terá uma semana de fase
de lançamento na mídia, para apresentar
a Ideia Certa e, em seguida, iniciam-se as
ações temáticas. “Queremos que os cearenses abracem essas causas com a Assembleia para fazermos juntos reverberar
que as ideias certas são o primeiro passo
para mudanças positivas no nosso Estado”, afirma o deputado José Sarto.

2

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N0 106 | maio de 2019

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N0 106 | maio de 2019

3
1

RÁPIDA
AL homenageia
colaboradoras pelo
Dia das Mães
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou no dia 10/05 evento em
comemoração ao Dia das Mães para
as colaboradoras da Casa. Elas são
servidoras terceirizadas da Empresa
Certa, que presta serviços de limpeza e manutenção das dependências
do Legislativo estadual. A comemoração contou com a presença do
presidente da Casa, deputado José
Sarto e da Primeira Dama da AL, Natalia Herculano.
O evento foi organizado por uma
parceria entre o setor de Comunicação Interna da AL, o Movimento das
Mulheres do Legislativo Cearense
(MMLC) e a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará
(Assalce). As servidoras foram homenageadas e houve distribuição de presentes. Compareceu também a presidente do MMLC, Meire Costa Lima.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - José Sarto (PDT)
1º Vice-presidente - Fernando Santana (PT)
2º Vice-presidente - Danniel Oliveira (MDB)
1º Secretário - Evandro Leitão (PDT)
2º Secretário - Aderlânia Noronha (SD)
3º Secretário - Patrícia Aguiar (PSD)
4º Secretário - Leonardo Pinheiro (PP)
SUPLENTES
1º suplente - Osmar Baquit (PDT)
2º suplente - Bruno Gonçalves (Patri)
3º suplente - Romeu Aldigueri (PDT)

AL instala comissão para atuar no
estimulo ao desenvolvimento regional
OBJETIVO É DIAGNOSTICAR E APRESENTAR PROPOSTAS QUE
PROMOVAM O CRESCIMENTO DA ECONOMIA NAS REGIÕES DE
PLANEJAMENTO DO ESTADO

Deputados Carlos Felipe (PCdoB), Sérgio Aguiar, Salmito e Nezinho Farias do PDT e Leonardo Pinheiro (PP) na sessão de instalação da Frente.

A

Assembleia Legislativa vai atuar
no sentido de promover o desenvolvimento das regiões do
Estado por meio do crescimento da economia. Esse é a meta da Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de
Planejamento do Estado, instalada no dia
07/05, por iniciativa do deputado Salmito
(PDT) e instituída por ato do presidente
José Sarto (PDT). O objetivo é fazer um
diagnóstico e apresentar propostas para
estimular a economia cearense.
O deputado Salmito destacou que
a comissão marca um novo momento,
com a realização de discussões amplas,
com o objetivo de contribuir para criar
oportunidades para o povo cearense.
“Vamos oferecer sugestões para contri-

buir para economia no Ceará, de acordo
com as potencialidades e características
das regiões. Vamos aproveitar que temos na Casa deputados atuantes e de
diversas regiões do Estado”, enfatizou.
Nezinho Farias (PDT) ressaltou a
experiência dos deputados eleitos para
presidência e vice-presidência e reforçou que os parlamentares da Casa são
de diferentes regiões do Ceará, o que
contribui para um olhar mais abrangente. “É importante ter um olhar regional e
pensar de acordo com as peculiaridades
de cada local”, avaliou o deputado Dr.
Carlos Felipe (PCdoB).
O deputado Sérgio Aguiar (PDT)
lembrou a necessidade de elaborar um
relatório final da Comissão Especial de

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
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PROJETOS DA AGENDA
A3P SELECIONADOS
POR MINISTÉRIO

APROVADO PROJETO
QUE DISCIPLINA VENDA
DE BEBIDAS

Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens
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Fale com a gente

Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Estado. Ele se colocou
à disposição para fazer esse trabalho e
acrescentou que o Instituto de Estudos
e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do
Estado do Ceará (INESP) poderá contribuir muito para a comissão.
Na primeira reunião foram eleitos,
por unanimidade, para a presidência
do colegiado, o deputado Salmito e,
para a vice-presidência, o deputado Leonardo Pinheiro (PP). A comissão será
composta por mais sete parlamentares: Guilherme Landim (PDT), Nezinho
Farias (PDT), Romeu Aldigueri (PDT),
Fernando Santana (PT), Sérgio Aguiar
(PDT), Audic Mota (PSB) e Dr. Carlos
Felipe (PCdoB).

A Assembleia Legislativa aprovou em 09/05 o projeto de
lei de autoria do deputado Evandro Leitão (PDT) que disciplina a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas no estado do Ceará. A propositura,
aprovada com 13 emendas, recebeu 23 votos a favor e 14
contrários. Uma das emendas aprovadas ao projeto mantém a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante o
chamado Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza.
O projeto recebeu emendas que fizeram alterações como
a que obriga a realização de processo licitatório para escolha
da empresa que irá promover a venda de bebidas; destina
5% da comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios
aos Fundos de Desenvolvimento do Esporte e Juventude e o
de Políticas sobre Álcool; determina que os clubes invistam
em campanhas educativas contra a embriaguez.

A Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) da Assembleia Legislativa do Ceará teve dois projetos selecionados pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) para integrar o Banco de Boas Práticas da instituição. O banco, disponibilizado na Internet, é um
registro das melhores práticas na área de responsabilidade socioambiental de órgãos e instituições parceiras
da A3P. A ferramenta torna de conhecimento público
o sucesso de programas e projetos desenvolvidos pelo
setor público dentro de diretrizes socioambientais. Os
dois projetos da A3P da Assembleia foram selecionados
entre 295 apresentados.
As ações selecionadas foram o Sistema de Gerenciamento Virtual de Coletas (SGVC) e o reúso da água
produzida pelos aparelhos de ar-condicionado da Assembleia. O primeiro é uma ferramenta online para solicitar coletas, gerenciar estoques e realizar doações. Já
o reúso da água gerada pelos aparelhos de ar condicionado da Casa permite que 115,5 litros de água sejam
coletados diariamente, acondicionados em tambores
identificados e usados nos radiadores dos carros oficiais e na rega dos jardins. A ação contribui para eliminar focos de mosquitos, pois a água que ficava empoçada gerava risco.
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1 – Presidente José Sarto (PDT), Primeira Dama da AL Natalia Herculano e presidente do MMLC Meire Costa Lima com as colaboradoras da AL na festa do Dia das Mães, realizada pela
Comunicação Interna, Assalce e MMLC 2 – Deputado Evandro Leitão (PDT) 3 – Deputados Delegado Cavalcante (PSL) e Vítor Valim (Pros) 4 – Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) 5 – Deputados
Leonardo Pinheiro (PP), Salmito (PDT) e Tin Gomes (PDT) 6 – Deputados Guilherme Landim (PDT), Augusta Brito (PCdoB) e Renato Roseno (Psol) 7 – Deputado Queiroz Filho (PDT) 8 – Deputados
Érika Amorim (PSD) e Nelinho (PSDB) 9 – Deputados Agenor Neto (MDB) e Heitor Férrer (PSB) 10 - Deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP) 11 – Deputados Nizo Costa (PSB), Queiroz Filho, Marco
Sobreira e Nezinho Farias, do (PDT)
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AL instala Frente Parlamentar pela
Segurança em Maracanaú
DEPUTADOS DE VÁRIOS PARTIDOS UNIRAM FORÇAS PARA IR AO GOVERNO FEDERAL PLEITEAR QUE
MARACANAÚ SEJA NOVAMENTE INCLUÍDA ENTRE AS CIDADES-PILOTOS DO PROGRAMA ANTICRIME

A

Assembleia Legislativa do Ceará
instalou no dia 30/04 a Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Plano Nacional de Enfrentamento a
Crimes Violentos em Maracanaú. A criação
da frente atendeu requerimento de autoria
do líder do Governo na AL, Júlio César Filho
(Cidadania). De acordo com o parlamentar,
a proposta é unir forças a favor do Ceará, levando ao Governo Federal o pedido de que
Maracanaú volte a fazer parte das cidades-pilotos do programa anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Na reunião, os deputados Delegado
Cavalcante (PSL) e Júlio Cesar Filho foram eleitos, respectivamente, presidente e
vice-presidente da frente parlamentar. “A
frente é formada por deputados de diversos partidos, oposição e situação. Acreditamos que a promoção da segurança pú-

SAIBA+
O Plano Nacional de Enfrentamento
a Crimes Violentos foi apresentado
pelo secretário adjunto da Segurança
Nacional, brigadeiro Riomar, para o
secretário de Segurança do Estado do
Ceará, André Costa, em 12/03, quando
foi anunciada a inclusão de Maracanaú
entre as cidades-piloto sem, entretanto,
Deputados Nelinho (PSDB), Delegado Cavalcante (PSL), Julio Cesar Filho (Cidadania),

apresentar os protocolos. No dia 30/03,

Leonardo Araújo (MDB), Elmano Freitas (PT) e Guilherme Landim (PDT)

o secretário Nacional de Segurança
Pública, General Theófilo, divulgou a

blica em nosso estado deve ser prioridade
de todos, independentemente de questão
partidária. Estamos unindo forças para
ir ao Governo Federal, com o objetivo de
trazer de volta para o Ceará, para o nosso
Maracanaú, esse importante programa de
segurança”, afirmou o líder governista.

Delegado Cavalcante reiterou a importância da implantação do projeto em Maracanaú. “Como presidente dessa comissão,
vamos fazer de tudo para que esse projeto
piloto volte para o Estado, para que a gente
não tenha prejuízo de quase R$ 200 milhões
de investimentos”, reforçou.

substituição do município de Maracanaú
por Paulista, em Pernambuco. O
Ministério da Justiça afirmou porem,
que as cidades ainda não foram
definidas. Júlio César Filho solicitou
informações ao MJ, mas ainda não
obteve resposta.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
EMPREGOS PARA VÍTIMAS

MARCAÇÃO DE CONSULTAS

ACOLHIMENTO DE PACIENTES

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

>> Aderlânia Noronha (SD)

>> Vítor Valim (Pros)

>> Dra. Silvana (PR)

>>Agenor Neto (MDB)

A deputada Aderlânia Noronha (SD) apresentou

O deputado Vítor Valim (Pros) apresentou proje-

A deputada Dra. Silvana (PR) por meio do projeto

Projeto de Indicação de autoria do deputado Age-

Projeto de Indicação criando o Programa de Em-

to de indicação n° 150/19 dispondo sobre a cria-

de indicação nº 02/19 sugere ao Governo estadual

nor Neto (MDB) nº 154/19 que dispõe sobre o in-

pregos para Mulheres Vítimas de Violência Do-

ção de um aplicativo para uso em dispositivos

a construção de um anexo para acolher os pacien-

centivo à sustentabilidade nas zonas vulneráveis à

méstica e Familiar destinado a atender a demanda

móveis, destinado ao agendamento de consultas,

tes que permanecem nos corredores do Hospital

degradação ambiental no Ceará foi lido na Assem-

por trabalho e qualificação profissional de mulhe-

exames e cirurgias na rede estadual de saúde. Tal

Geral de Fortaleza – HGF. A indicação da parla-

bleia Legislativa. O Programa de Sustentabilidade

res nessa condição. Trata-se de um mecanismos

aplicativo também deverá ser disponibilizado em

mentar visa à melhoria de atendimentos aos pa-

Ambiental é voltado para as zonas litorâneas, rios,

que livra essas mulheres da submissão ao agressor

sítios eletrônicos. Por meio do aplicativo serão

cientes, tendo como o principal objetivo retirar

açudes, lagoas, mangues e demais zonas vulnerá-

devido à dependência financeira. “Apesar de mui-

enviadas notificações ao usuário dois dias antes

as pessoas dos corredores do hospital. Competirá

veis à degradação ambiental. As zonas vulneráveis

tas fazerem a denúncia logo na primeira agressão,

da data fixada para a realização da consulta. O

à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa)

à degradação ambiental são todas aquelas sujeitas

percebemos que o principal motivo para que elas

agendamento pode ser cancelado pelo usuário

gerir o anexo de emergência do Hospital Geral de

à ação antrópica intensiva com impacto negativo

se submetam a permanecer ao lado do esposo ou

até um dia útil antes da data fixada para realiza-

Fortaleza – HGF. As despesas com a execução da

ao meio ambiente. O programa propõe ações para

companheiro é a dependência financeira”, destacou.

ção da consulta.

lei virão das dotações orçamentárias Sesa.

repensar o uso dessas áreas.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Com a implantação do programa, o Ceará poderá

O avanço da tecnologia em toda a sociedade tem

A unidade de emergência é um setor multidis-

Os litorais do Ceará bem como as atrações locali-

ganhar uma ação pioneira, na qual visa permitir

desburocratizado diversos setores, inclusive pú-

ciplinar de especialistas com perícia para tratar

zadas em seus mananciais de água constituem um

que as mulheres vítimas de violência doméstica e

blicos, e essa constatação impõe a urgência de

pacientes em estado grave. Uma área crítica e

dos mais preciosos bens do Estado, mas sujeitos à

familiar possam reestruturar suas vidas através do

elaboração e implementação de políticas públicas

congestionada dentro do hospital, onde situa-

grande vulnerabilidade ambiental. O impacto do

trabalho, desenvolvendo atividades profissionais

que possam atender às novas demandas. Nessa

ções inesperadas acontecem. Por isso a sua meta

uso intensivo, desordenado e indiscriminado das

que permitam sua independência financeira. O es-

perspectiva, a criação de um aplicativo para dis-

é a avaliação rápida, a estabilização, o tratamento

atrações citadas, leva a sua contínua e irreversível

tado, poderá por meio da Casa Da Mulher Cearen-

positivos móveis que opere a marcação de consul-

e a pronta admissão do paciente ao hospital. Os

degradação, a exemplo do que já aconteceu em

se, promover cursos, palestras e oficinas, propor-

tas, exames e cirurgias diretamente pelo usuário,

processos de atendimento de emergência são:

inúmeros países e em outros Estados brasileiros.

cionando-lhes formação e qualificação profissional.

inclusive realizando tais operações por meio de

triagem, diagnóstico e tratamento. A triagem é a

Em grande parte a deterioração se dá por conta do

Convênios poderão ser firmados para estimular a

sítios eletrônicos, se mostra uma urgência popu-

avaliação, o diagnóstico é a identificação e o trata-

acúmulo de lixo, principalmente dos derivados de

formação de parcerias com o setor privado, obser-

lacional da atualidade, o que seria um acréscimo à

mento é a assistência à saúde prestada ao paciente,

plástico, de alto teor de poluição, visto não sofrerem

vando a vocação profissional de cada uma.

já existente CRESUS/CE.

para reabilitação e cura.

processo de degradação.

