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Procuradoria retoma série de seminários de
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Frente parlamentar da AL anuncia avanços no
combate ao mosquito Aedes aegypti
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Secretário anuncia investimento de mais de R$ 1
bi em recursos hídricos no Ceará

É PRECISO FALAR SOBRE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
A CAMPANHA CEARÁ SEM DROGAS REUNIU MAIS DE QUATRO MIL ESTUDANTES,
PROFESSORES E GESTORES PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DE OCARA E RUSSAS

A

campanha Ceará sem Drogas
chegou à sua 17ª edição no
dia 18/08 em Russas. No dia
anterior, o seminário realizou sua 16ª
edição no município de Ocara. Nas
duas cidades reuniram-se estudantes,
professores e gestores municipais para
o debate sobre os malefícios causados
pelo consumo de entorpecentes na sociedade, notadamente entre os jovens,
e como enfrentá-los. As duas edições
reuniram mais de quatro mil pessoas.
Idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT), a Campanha Ceará
Sem Drogas inclui uma conversa com o
comentarista esportivo e ex-jogador da
Seleção Brasileira de Futebol Walter Casagrande, que dá seu depoimento pessoal
de como enfrentou a própria dependência. Zezinho disse que idealizou o projeto ao notar o aumento do consumo de
drogas por parte do público jovem. Isso o
fez perceber a necessidade de lidar com o
tabu que acompanha a dependência química. “Dependente químico não é bandido. É um doente que precisa da família,
do Poder Público e do carinho de toda a
sociedade”, avaliou.
As famílias que lidam com parentes
que sofrem com a dependência química,
conforme informou, podem buscar informações e tratamento gratuito na Secretaria Especial de Políticas Contra as Drogas, por meio do número 0800 275 1475.
Segundo Zezinho, a ligação é gratuita e o
anonimato é garantido. “Oitenta por cento dos jovens passam a ser dependentes
químicos por curiosidade. E essa curiosidade nós não podemos ter. Essa curiosidade tem que ser por escola, por criar
uma família e buscar um emprego”, frisou
o deputado.

Presidente Zezinho Albuquerque com alunos da Unidade Educacional Coração Imaculado
de Maria (Unecim), em Russas, durante o Seminário Ceará sem Drogas

Parceiro em todas as edições do projeto, o comentarista esportivo Walter Casagrande relatou sua experiência com as
drogas e como isso afetou sua carreira e
relações pessoais. “Eu tinha uma vida dupla: uma vida na rua, com os amigos, usando drogas, e outra no futebol, atuando no
Corinthians. Aparentemente, a droga não
interferia na minha carreira. Isso era o que
eu achava”, refletiu.
Casagrande acrescentou que ficou internado durante um ano para o tratamento
da dependência química. Segundo acrescentou, o apoio da família foi fundamental
para a recuperação dele. “Família é muito
importante em todos os sentidos. Mas, no
tratamento, esse apoio dá uma segurança
muito grande para o dependente químico
e força para que ele se recupere”, salientou.
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RÁPIDA
Lei Maria da
Penha completa
11 anos
Os 11 anos da Lei Maria da Penha –
comemorados no dia 7 de agosto – foram
celebrados no dia 16/08, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará. O
evento aconteceu no Plenário 13 de Maio
e atendeu a requerimento da deputada
Rachel Marques (PT), subscrito pela deputada Augusta Brito (PCdoB).
Segundo Rachel Marques, uma pesquisa publicada em março deste ano
pelo Instituto Datafolha aponta que,
a cada hora, 503 mulheres são agredidas no País. “Precisamos ver efetivados
todos os aspectos que estão na lei ‒ as
medidas protetivas ‒ porque é fundamental evitar a morte de mulheres. A
grande maioria das que são assassinadas sofreram ameaça ou algum tipo de
violência antes de efetivamente serem
mortas”, disse ela.
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A PROCURADORIA ESPECIAL É UM ÓRGÃO DO PODER
LEGISLATIVO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

C

riada no ano de 2013, por meio
do Projeto de Resolução nº
01/2012 de autoria da Deputada Raquel Marques (PT), a Procuradoria
Especial da Mulher surgiu da necessidade da Casa em cumprir a função de
representar e fiscalizar os direitos das
mulheres cearenses. Entre as ações está
a promoção de debates sobre igualdade
de gênero, respeito à diversidade e a reflexão sobre as mais variadas formas de
violência. Pensando nisso, o órgão do Legislativo, em parceria com o Governo do
Estado, por meio da Coordenadoria de
Mulheres, Coordenadoria de Juventude
e Secretaria de Educação, desenvolveu a
Caravana de Combate à Violência contra
a Mulher.
O Projeto realiza discussões sobre
machismo e violência de gênero nas escolas estaduais do Ceará. Até julho de
2017, foram realizados cinco encontros,
dois em Fortaleza (EEEM Adauto Bezerra e EEEP Presidente Roosevelt), um em
Caucaia (Liceu de Caucaia), um Pacujá
(EEEP Maria de Jesus Rodrigues Alves)
e um em Frecheirinha (EEEM Antônio
Custódio). Diante do sucesso das primeiras caravanas, novos parceiros passaram

Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens
Jovens estudantes aprendem sobre seus direitos em seminários

a integrar a equipe neste segundo semestre: UNICEF, a Defensoria Pública e o
Movimento de Mulheres do Legislativo
Cearense (MMLC).
Neste semestre, a retomada dos debates teve início no dia 9 de agosto, na
Escola Profissionalizante Marvin, no
bairro Cristo Redentor (Fortaleza). De
acordo com a titular da Procuradoria,
deputada Augusta Brito (PCdoB), o objetivo é conscientizar jovens estudantes
sobre os males causados pelo machismo,
além de formar multiplicadores da equi-
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PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
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0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
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AVANÇOS NO COMBATE AO
AEDES AEGYPTI

O presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Aedes Aaegypti da Assembleia Legislativa, deputado Carlos
Matos (PSDB), destacou, em reunião na tarde do dia 18/08,
no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, os avanços
nas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue,
zika e chikungunya, desenvolvidas a partir das propostas
apresentadas pelo comitê.
Em parceria com Estado e prefeituras, foram realizadas
reuniões com gestores e responsáveis pelo combate ao mosquito criando um plano para a Região Metropolitana e o início da Operação Quintal Limpo. Ele ressaltou que desafios
ainda permanecem, como padronizar os ciclos de visitas
domiciliares, usar unidades portáteis de fumacê, assegurar
número mínimo de agentes sanitários, definir esferas de
competência para ações de combate e georreferenciar as visitas dos agentes.

5

dade de gênero na família e comunidade.
“A ação é de fundamental importância
para o fortalecimento e interiorização
da política de enfrentamento à violência
contra a mulher e para a formação do
caráter dos jovens e adolescentes”, disse. Até o dia 29 de setembro, o evento vai
percorrer 16 municípios, contemplando
as Macrorregiões da Grande Fortaleza, Região Central de Sobral, Região da
Ibiapaba, Região do Cariri e Centro Sul.
na Escola Profissionalizante Marvin, no
bairro Cristo Redentor (Fortaleza).
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ao Mosquito, apresentou os resultados positivos alcançados

Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará
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Caravana retoma combate à
violência contra a mulher

Deputado Carlos Matos (PSDB), presidente da Frente de Combate

Fale com a gente

3

7

8

AL COMEMORA
DIA DOS PAIS
A Assembleia Legislativa do Ceará homenageou os pais servidores na manhã do dia 16/08, no
auditório Murilo Aguiar, com uma missa em Ação
de Graças pelo Dia dos Pais – comemorado no dia
13/08.
De iniciativa da Associação dos Servidores da
Assembleia Legislativa do Ceará (Assalce), a missa foi celebrada pelo pároco Moésio Pereira e pelo
diácono Joaquim Lima Júnior, além de contar com
a participação do coral da Assalce, regido pela maestrina Carla Barbosa, e do músico Elbano Caldas,
primeiro regente do grupo.
Para a deputada Fernanda Pessoa (PR), que participou do evento, a celebração anual realizada pela
Assalce promove a reflexão do papel do pai entre
os servidores da Casa. “É um importante momento
para a reflexão sobre o papel de pais e filhos. Acredito muito no poder da fé como ferramenta para fortalecimento do vínculo paterno”, comentou.
O presidente da Assalce, Luis Edson Corrêa,
salientou que a homenagem é uma forma de enaltecer o trabalho do servidor que tem, segundo ele,
um papel importante na educação dos filhos e na
construção da família. “Ser pai é ser presença amorosa e constante, é caminhar de mãos dadas com
os filhos, ser firme nos momentos oportunos e flexível quando preciso for”, afirmou. Também participou do ato o chefe de Gabinete da Presidência,
Roberto Mendonça.
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1 – Deputada Augusta Brito (PC do B), Maria da Penha e deputada Rachel Marques (PT) na comemoração aos 11 anos da Lei Maria da Penha 2 – Presidente da AL, Zezinho Albuqurque (PDT), na edição
do Ceará sem Drogas, em Ocara 3 – Deputados Ely Aguiar (PSDC), Julinho e Antonio Granja ,do PDT 4 – Deputado Capitão Wagner (PR) na solenidade em comemoração dos 22 anos da Ciopaer
5 – Walter Casagrande profere palestra sobre dependência química, em Ocara 6 – Primeiro secretário, deputado Audic Mota, recebe estudantes do projeto o Parlamento e sua história 7 – Deputada
Fernanda Pessoa (PR) e presidente da Assalce, Luiz Edson Correia, na homenagem ao Dia dos Pais 8 – Servidores na Missa pelo Dia dos Pais 9 – Deputados Osmar Baquit (PSD) e João Jaime (DEM)
10 – Prefeito de Maracanau, Firmo Camurça, deputada Fernanda Pessoa (PR), deputado Julinho (PDT), prefeito de Caucaia Naumi Amorim e deputado Tomaz Holanda (PPS) na assinatura dos ajustes
de limites municipais 11 – Sessão solene pelo aniversario de criação do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
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Ceará investiu mais de R$ 1 bi em recursos hídricos
PRESIDENTE DA AL, ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT), DIZ QUE INFORMAÇÃO TRAZ ALÍVIO À
POPULAÇÃO E QUE AÇÕES IRÃO GARANTIR O ABASTECIMENTO D’ÁGUA

M

ais de R$ 1 bilhão de reais
foram investidos em obras
estruturantes e emergenciais de recursos hídricos em todo o
Estado nos últimos três anos. A informação foi dada pelo secretário dos
Recursos Hídricos do Ceará, Francisco
Teixeira, no segundo expediente da
sessão plenária do dia 16/08, durante
exposição sobre as ações do Governo.
Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque
(PDT), as informações apresentadas
no Parlamento trazem “alívio à população”. “Muito bom saber que o Governo não está parado no que diz respeito à gestão hídrica do nosso Estado, e
essas ações certamente irão garantir o
abastecimento das cidades e facilitar o
convívio com a seca”, avaliou.
O secretário explicou que o Ceará

conta com 11,2% da capacidade total
de armazenamento hídrico, volume
semelhante ao registrado no mesmo
período do ano passado. As chuvas do
primeiro semestre, conforme observou,
foram abundantes em algumas regiões, mas não suficientes para garantir
o abastecimento. Teixeira destacou a
construção de 360 km de adutoras de
montagem rápida em todo o Estado,
com previsão de montar mais 140 km, a
depender apenas da liberação de recursos. O governo Camilo Santana, ainda
de acordo com o secretário, encabeça
“o maior programa de construção de
poços da história do Estado”, com mais
de 5.300, envolvendo a perfuração de
poços, a instalação de chafarizes e dessalinizadores, entre outras iniciativas.
Quanto às ações estratégicas, Francisco Teixeira comemorou a retomada das

Secretário dos Recursos Hídricos do Ceará,
Francisco Teixeira fala aos parlamentares

obras de transposição do rio São Francisco. Segundo ele, a expectativa é de que a
água comece a chegar ao Ceará em meados do primeiro semestre do próximo
ano. Sobre o Cinturão das Águas, o secretário informou que as obras dos primeiros
38 km e túneis do lote um serão concluídas até o final deste ano, “assim como 53
km do lote dois, se não faltarem recursos”.
Entre as ações previstas para os próximos meses, Francisco Teixeira ressaltou a
adaptação das estações de bombeamento dos açudes de Pacoti, Banabuiú e Itaiçaba, a duplicação do sistema do açude
Maranguapinho e o aproveitamento do
Aquífero Dunas Taíba-Siupé.
A Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (Cagece) também está realizando
ações no sentido de promover o abastecimento de todo o Estado e reduzir o
consumo de água.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
SEGURANÇA NOS BANCOS

CRITÉRIOS TÉCNICOS

PARTO NORMAL

REGIÃO METROPOLITANA

>> Leonardo Araújo (PMDB)

>> Heitor Férrer (PSB)

>> Rachel Marques (PT)

>> Mirian Sobreira (PDT)

O deputado Leonardo Araújo (PMDB) apresen-

Duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC),

Projeto de indicação nº 25/17, de autoria da de-

Projeto de Lei N.º 198/17, de autoria da deputa-

tou projeto de lei nº115/2017, em apreciação na

em tramitação na Assembleia, objetivam vedar a

putada Rachel Marques (PT), está em tramitação

da Mirian Sobreira (PDT) propõe a criação da

Assembleia, determinando a instalação de pelí-

indicação, condução ou nomeação de membros

na Assembleia Legislativa do Ceará. A matéria

Região Metropolitana Centro Sul – RMCS, a ser

culas fumês ou adesivos perfurados nas portas

do Legislativo, detentores de cargos eletivos aos

dispõe sobre a implantação dos Centros de Par-

constituída pelo grupamento dos municípios de

e paredes de vidro, voltadas à via pública, das

cargos de conselheiro dos tribunais de contas nos

to Normal no Estado. O objetivo é prestar aten-

Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Icó,

agências e postos de atendimento das instituições

âmbitos estadual ou municipal, a contar do fim

dimento às parturientes e aos recém-nascidos de

Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Orós, Quixelô, Saboeiro

bancárias. A medida visa impedir a visualização

dos mandatos eletivos. Uma de autoria do depu-

risco habitual, buscando humanizar e melhorar a

e Umari, para integrar a organização, o planeja-

do movimento de pessoas em seu interior, como

tado Carlos Matos (PSDB) estabelece quatro anos

assistência à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Os

mento e a execução de funções públicas de inte-

forma de preservar a segurança dos clientes des-

de ‘quarentena’. A outra, de Heitor Férrer (PSB),

Centros prestarão atendimento às gestantes com

resse comum. A RMCS, unidade organizacional

tas instituições. A inobservância da determina-

propõe que três conselheiros sejam escolhidos en-

acompanhamento por uma equipe multiprofissio-

geoeconômica, social e cultural, tem sua amplia-

ção sujeitará o infrator a sanções que vão desde

tre procuradores e auditores, alternadamente, e os

nal fornecendo todas as informações e condições

ção condicionada ao atendimento dos pré-requi-

advertência, a multa e interdição da instituição.

demais sejam servidores de carreira do tribunal.

para a realização do parto normal.

sitos necessários para a criação de uma RM.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

O objetivo da iniciativa é estabelecer medidas

Sobre a sua propositura, o deputado Carlos Matos

A criação dos Centros de Parto Normal foi incenti-

A criação de uma Região Metropolitana promoverá

para reforçar a segurança nos estabelecimentos

diz que a medida visa dar mais isenção ao Legislativo

vada pelo Ministério da Saúde do Brasil a partir de

o desenvolvimento e a integração regional sustentá-

bancários, com a intenção de evitar as “saidi-

no processo de escolha. Já o deputado Heitor Férrer

1998. É uma opção para parturientes de risco habi-

vel, bem como o crescimento econômico com distri-

nhas bancárias”. Atualmente, sem essa medida

diz que “o povo não aceita mais gasto tamanho com

tual, privilegiando o modelo de promoção ao parto

buição de renda. Permitirá que o estado e os muni-

de proteção, os clientes podem ser observados

uma corte de contas com as indicações para o maior

normal, entendendo o parto como um evento fisio-

cípios que englobam a região atuem conjuntamente

no interior das agências bancárias, tornando-se

cargo advir de uma ação puramente política. O po-

lógico. As casas de parto brasileiras visam tornar o

nas microrregiões e nas aglomerações urbanas, vi-

alvos para a ação de assaltantes. Com a apro-

vo, hoje, exige um plus na composição dos tribunais

parto um acontecimento menos traumatizante e o

sando articular e integrar as ações governamentais.

vação da proposição será possível bloquear a

para justificar sua existência”, argumentou ele, acres-

mais natural possível, diferente de todo o ritual de

Possibilitará a integralização das cidades de forma a

ação premeditada de criminosos, que obser-

centando que “por isso, apresentei uma emenda para

internação e procedimentos que ocorre no ambien-

unir forças em prol do progresso e desenvolvimento

vam, com frequência, a movimentação dentro

que o tribunal de contas, no caso o TCE, deva ter

te hospitalar. A medida proposta irá beneficiar par-

da população. E os serviços públicos serão mais efe-

do ambiente bancário.

uma composição puramente técnica”.

turientes e propiciar melhorias na atenção à saúde.

tivos para as populações rurais e carentes.

