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Campanha Ceará sem Drogas completa quatro
anos de atividades

ASSEMBLEIA SERÁ
PARCEIRA DO GOVERNO NO
COMBATE À INSEGURANÇA
ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT) ANUNCIOU PARA MAIO A REALIZAÇÃO DE
UM SEMINÁRIO PARA DISCUTIR A SEGURANÇA PÚBLICA NO NORDESTE

O

presidente da Assembleia do
Ceará, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), afirmou que
o Legislativo será parceiro do Governo no combate à violência no Estado.
Disse que a Casa já vem cumprindo
seu papel em várias frentes relativas
à segurança pública, dando celeridade às mensagens do Executivo e do
Judiciário que tratam do tema. “Essas
matérias continuarão a tramitar com
rapidez tanto nos debates quanto nas
votações”, disse ele.
Zezinho anunciou que está organizando para o mês de maio um seminário para discutir a segurança pública

na nossa região. Devem ser convidados
todos os presidentes dos legislativos do
Nordeste, secretários de segurança e até
o ministro da Defesa, Raul Jungmann.
Com duração de dois dias, os debates
serão “com pessoas que entendam do
tema”. O seminário será realizado pelo
Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Assembleia, presidido
pelo deputado Tin Gomes (PHS).
Albuquerque entende que o enfrentamento do problema requer a união
dos três poderes: Executivo, Legislativo
e Judiciário. Nesse esforço, a Assembleia pode contribuir de forma fundamental, fazendo seu papel de apreciar

com rapidez as medidas, bem como
desenvolver o debate sobre o problema
na busca de soluções. Como exemplo
desse trabalho conjunto, ele apontou,
como medida para minorar a situação
de criminalidade no Ceará, a instalação da Vara de Delitos de Organizações
Criminosas, proposta pelo Tribunal de
Justiça, aprovada na Casa. Essa matéria, afirmou ele, foi aprovada agora com
toda a celeridade.
O presidente ressaltou que a Assembleia vem cumprindo seu papel nessa
questão. “Temos um colegiado que trabalha em prol do povo, aprovando mensagens que vêm do Executivo para be-

neficiar o cidadão”, apontou. Destacou
outras duas iniciativas importantes. A
primeira, que completa quatro anos, é a
campanha Ceará sem Drogas, que busca conscientizar os jovens e incentiva a
criação de conselhos antidrogas pelo Estado. A campanha, idealizada por Zezinho, inspirou o Governo a criar a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas.
“O que está por trás de toda essa violência são as drogas”. A campanha segue
em 2018, iniciando por Itatira em 28/02,
seguido de Morada Nova em 1º/03 e Itapajé em 02/03. Outra iniciativa é o trabalho do Comitê Cearense pela Prevenção
de Homicídios na Adolescência.

2

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 97 | fevereiro de 2017

RÁPIDA
AL lança Plano de
Gerenciamento
de Resíduos
A Comissão Gestora da Agenda
Ambiental na Administração Pública
(A3P) da Assembleia Legislativa apresentou, dia 08/02, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Casa. O
encontro foi realizado no Complexo de
Comissões Técnicas da Casa.
A coordenadora suplente da Comissão Gestora da A3P, Raquel Rabelo,
ressaltou que uma das principais metas
do plano está voltada para a destinação
adequada dos resíduos sólidos e para a
educação ambiental. “O plano consiste
em ações que nós precisamos fazer para
atingir uma determinada meta, que, no
caso, é uma melhoria que esperamos no
destino adequado dos resíduos sólidos,
ou seja, que vá para o aterro sanitário só
o que de fato é inservível, e que outros,
como papel, metal e vidro, sejam destinados à reciclagem”, pontuou.
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Governador faz balanço na
abertura do período legislativo
CAMILO SANTANA LEVOU À AL MENSAGEM DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017, EM
ÁREAS COMO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

A

Assembleia Legislativa do
Ceará retomou os trabalhos em sessão solene no
dia 02/02, no Plenário 13 de Maio.
A instalação da 4ª Sessão Legislativa da 29ª Legislatura contou com
a presença do governador Camilo
Santana, que levou a mensagem
com o balanço das ações do Governo no ano passado e uma projeção
para o ano de 2018.
Na mensagem, o Executivo prestou contas do exercício 2017, expondo a situação do Estado em áreas
como saúde, educação e segurança.
“Minha mensagem, embora carregada da necessária racionalidade, não
poderia deixar de ser de entusiasmo
e otimismo, porque está embasada
em fatos que fizeram de 2017 um
ano de grandes avanços para o Ceará e abriram caminhos para novas e
significativas conquistas para o nosso Estado”, avaliou.
Camilo afirmou que o ano de
2017 foi mais “um grande ano” para
a educação. Segundo ele, a escola
pública do Ceará superou a média
brasileira em leitura, escrita e matemática das crianças matriculadas no
terceiro ano do ensino fundamental

Governador Camilo Santana apresenta aos deputados estaduais o balanço administrativo de 2017

e obteve os melhores resultados do Nordeste, conforme a Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA). Na saúde, Camilo
afirmou que 2017 foi um importante ano
para a área. “Batemos recorde de internações, cerca de 90 mil, 10% a mais que
em 2016, e recorde histórico de cirurgias,
mais de 65 mil, 12% a mais que no ano anterior”, informou. Conforme disse, houve
ainda uma redução da mortalidade hospitalar de 13%.
Na segurança pública, de acordo
com o gestor, não foram medidos esfor-

REVISTA PLENÁRIO CHEGA À
SUA EDIÇÃO DE OURO

A Revista Plenário chegou à 50ª edição recheada de informação e muitas histórias para contar. Conheça um pouco dessa trajetória em que o presente quem ganha são os leitores. A
edição traz uma matéria especial contando um pouco da história da revista, dando destaque aos temas abordados ao longo
dos anos, como religiosidade, riquezas naturais, saúde, recursos hídricos, entre outros. A equipe da Plenário conversou com
alguns personagens que fizeram e fazem parte da trajetória da
revista e ajudaram a consolidá-la num dos veículos mais importantes de comunicação entre a Assembleia e a população.
A edição marca ainda o início de uma série de reportagens
sobre um fenômeno raro que acontece no Estado. Por causa
da longa estiagem e com a redução drástica dos reservatórios,
várias cidades antes submersas estão ressurgindo. A primeira
da série é a antiga Jaguaribara. E muito mais.

ços nem investimentos para reforçar a
área. “Nunca nossos policiais trabalharam tanto, realizaram tantas prisões,
desarticularam tantas quadrilhas e
apreenderam tanta droga como em
2017”, observou. Ele destacou também
a criação do Plano Estadual de Segurança Pública.
Antes do pronunciamento do governador, o presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), destacou a satisfação em receber os convidados e agradeceu
a visita do governador à Assembleia.

CEARÁ SEM DROGAS
COMPLETA QUATRO ANOS E
RETOMA ATIVIDADES
Levar o debate sobre o consumo de drogas e a dependência química aos municípios cearenses e, especialmente,
ao público jovem tem sido a missão da campanha Ceará
sem Drogas, da Assembleia Legislativa, que completa quatro anos de atuação no Estado. A campanha, uma iniciativa
do deputado Zezinho Albuquerque (PDT), presidente da
AL, foi lançada em 2014 e, ao longo desses quatro anos, realizou 20 edições em 18 municípios diferentes.
“Há quatro anos, a campanha Ceará sem Drogas percorre
o nosso Estado alertando nossos jovens sobre as más consequências da dependência química. Os frutos da campanha
são muito evidentes, seja pelo retorno que recebemos de toda
a sociedade civil e dos jovens que participaram das 20 atividades em diversos municípios cearenses, seja pelos resultados
alcançados”, avalia o deputado Zezinho Albuquerque.
A campanha pauta discussões sobre a prevenção do
uso de entorpecentes e formas de enfrentar a dependência
química, ressaltando a importância do apoio familiar e de
opções de tratamento disponibilizadas pelo Poder Público.
Em 2018, a perspectiva é de ampliar a campanha para que
mais municípios possam ser contemplados, iniciando por
Itatira em 28/02, seguido de Morada Nova em 1º/03 e Itapajé
em 02/03, sempre com a parceria do ex-jogador de futebol e
comentarista esportivo Walter Casagrande.
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1 -Primeiro secretário da AL, Audic Mota (MDB); vice-presidente do TJ, desembargador Whashington Luís Bezerra; governador, Camilo Santana; presidente da AL, Zezinho Albuquerque (PDT); vicegovernadora, Isolda Cela; vice-presidente da AL, Tin Gomes (PHS); e a procuradora Vanja Fontenele na abertura do ano legislativo 2 – Deputados acompanham a prestação de contas do Governo 3 –
Parlamentares na solenidade de reabertura dos trabalhos 4 – Deputados estaduais durante o discurso do Governador 5 - Primeiro Secretário Audic Mota e presidente Zezinho Albuquerque recebem
mensagem do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo 6- Posse do deputado Nestor Bezerra (Psol) 7 – Deputada Dra. Silvana (MDB) 8
– Deputado Capitão Wagner (PR) 9 – Deputada Fernanda Pessoa (PR) 10 – Equipe da TV Assembleia que ganhou o Prêmio da APDEC 11 - Reunião do Comitê Cearense de Prevenção ao Homicídio de
Crianças e Adolescentes 12- Reunião da Comissão Gestora da Agenda A3P
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Procuradoria Especial da Mulher vai interiorizar ações em 2018
AUGUSTA BRITO LEVARÁ PROPOSTA COMPLETA DE IMPLANTAÇÃO DE PROCURADORIAS ÀS
CÂMARAS MUNICIPAIS CEARENSES QUE AINDA NÃO CONTAM COM ESSE MECANISMO DE APOIO

A

Procuradoria Especial da Mulher
da Assembleia Legislativa trabalha para interiorizar suas ações
em 2018. A ideia é expandir a atuação por
meio da criação de novas procuradorias
em municípios cearenses. A informação é
da procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada
Augusta Brito (PCdoB), em entrevista na
rádio FM Assembleia (96,7 MHz).
Conforme Augusta Brito, o objetivo é
garantir o acesso à informação e viabilizar a garantia dos direitos das mulheres
que vivem no interior do Estado. “Durante as visitas que fizemos com a Caravana
de Combate à Violência contra a Mulher,
percebemos que há essa necessidade e
que muitas vereadoras, sensibilizadas, já
estavam se manifestando no sentido de
criar as procuradorias”, explica.
A parlamentar informa que a equipe
da Procuradoria Especial da Mulher irá
elaborar uma proposta completa e apre-

Procuradora Especial da Mulher na Assembleia, deputada Augusta Brito (PC do B)

sentar nas câmaras municipais, em audiência pública, com subsídios para aquelas que tiverem interesse na implantação.
A proposta também será apresentada
na Câmara de Fortaleza, porém, no sentido de dar mais efetividade ao órgão, con-

forme observa a deputada. “A Câmara Municipal de Fortaleza, assim como de outros
municípios, já possui sua Procuradoria,
mas queremos que elas atuem de fato e
atendam as demandas das mulheres em
situação de violência. Nosso projeto será

assertivo, no sentido de dar visibilidade e
uma função real a esses órgãos”, afirma.
A Procuradora destacou que, no decorrer deste ano, continuará visitando escolas,
levando informações sobre os direitos das
mulheres e ouvindo a juventude e suas sugestões e considerações sobre o tema.
Augusta Brito ressalta ainda que a
violência contra a mulher tem crescido
muito nos últimos meses, em todo o Ceará. Conforme observa, nos primeiros 29
dias de 2018, 43 mulheres foram assassinadas em todo o Estado, “330% a mais
que janeiro de 2017, quando apenas 10
mortes de mulheres foram registradas”.
A Procuradoria Especial da Mulher foi
criada por meio do projeto de resolução
nº 01/2012, de autoria da deputada Rachel
Marques (PT). A atual composição do órgão reúne, além da deputada Augusta Brito, as procuradoras adjuntas deputadas
Dra. Silvana (MDB), Rachel Marques (PT)
e Mirian Sobreira (PDT).

Confira as ações e projetos dos parlamentares
LICENÇA PARA DOADOR

GRATUIDADE x CONSUMO

CAMPANHA CONTRA O ASSÉDIO

ISENÇÃO DE IPVA

>> Audic Mota (MDB)

>> Dr. Santana (PT)

>> Aderlânia Noronha (SD)

>> David Durand (PRB)

Projeto de indicação de autoria do deputado Au-

Projeto de lei do deputado Dr. Santana (PT), apro-

Para alertar, conscientizar e enfrentar crimes de

A concessão de isenção de Imposto sobre a Proprie-

dic Mota (MDB), que prevê a concessão de oito

vado no plenário da Assembleia Legislativa em

assédio sexual em transportes, projeto de lei pro-

dade de Veículos Automotores (IPVA) para veículo

dias de licença ao servidor estadual doador de

dezembro de 2017, determina que os clientes que

posto na Assembleia determina a realização da

novo adquirido no Estado do Ceará foi proposta na

medula óssea, foi aprovado pela Assembleia Le-

comprovarem consumo de, pelo menos, dez vezes

campanha “Assédio sexual nos meios de trans-

Assembleia Legislativa por meio de um projeto de

gislativa. A proposta segue para que o governador

o valor da taxa cobrada para estacionar em sho-

porte é crime” nos coletivos intermunicipais do

indicação de autoria do deputado David Durand

Camilo Santa avalie sua apresentação na forma de

ppings centers e supermercados no Ceará devem

Ceará. A proposição de nº 229/2017 é de autoria

(PRB). A matéria encontra-se na Comissão de Or-

projeto de lei, alterando o Estatuto dos Funcioná-

ser dispensados do pagamento da taxa. O autor do

da deputada Aderlânia Noronha (SD). Em sua

çamento, Finanças e Tributação (COFT) da Casa e

rios Públicos do Estado. Segundo o parlamentar, o

projeto de lei nº 125/17 afirma que a proposta bus-

proposta, a parlamentar afirma que os assédios

deverá ser apreciada pelo colegiado neste semestre.

objetivo é incentivar o grande contingente de ser-

ca beneficiar a população cearense “com a supres-

são “atos tidos como corriqueiros, usuais no dia

Na justificativa da proposta nº 33/17, o deputado

vidores à doação de medula, concedendo licença

são da cobrança das referidas taxas de estaciona-

a dia” e, muitas vezes, não ganham visibilidade ou

assinala que o projeto estimula os consumidores

para sua recuperação clínica, após o procedimen-

mentos, já que, ano após ano, ocorrem aumentos

investigação pela falta de denúncia, por “medo,

a adquirir veículos novos em estabelecimentos re-

to cirúrgico e o necessário período de repouso.

progressivos e nenhuma mudança ou melhoria”.

desinformação ou impunidade dos agressores”.

vendedores no Ceará.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

No Brasil, o número de doadores de medula óssea

Para garantir a gratuidade, o cliente deve compro-

A prevenção da violência seja por meio de campa-

De acordo com o parlamentar, vai haver um estí-

cresce a cada ano, e o País ocupa, hoje, o terceiro

var o consumo com notas fiscais do mesmo dia e

nhas de conscientização sobre os crimes, orientação

mulo à geração e manutenção de emprego nesses

lugar no mundo. No entanto, a nossa diversidade

permanecer por, no máximo, quatro horas no es-

às mulheres vítimas de abusos e assédios e treina-

estabelecimentos. “Também vai favorecer o comér-

étnica acaba dificultando encontrar doadores com-

tacionamento. O projeto de lei aponta ainda que o

mento dos funcionários é um caminho a ser cons-

cio cearense do ramo automotivo, pois este sofrerá

patíveis. Para ser doador de medula óssea, a pessoa

período de permanência de até 30 minutos deve ser

truído, de acordo com a proposta de lei. Segundo

o efeito imediato com o aquecimento da venda de

deve ter entre 18 e 55 anos e estar com boa saúde. A

gratuito e, caso o cliente ultrapasse as quatro horas

a deputada, “contar com o apoio e esclarecimento

produtos e serviços direcionados aos veículos no-

doação consiste em um pequeno procedimento ci-

previstas, passa a vigorar a tabela de preços utiliza-

das empresas prestadoras de serviço será um passo

vos”, aponta. A legislação nacional já permite abati-

rúrgico, realizado em centro cirúrgico e sob aneste-

da pelo estabelecimento. O deputado Dr. Santana

importante”. Os veículos e terminais deverão con-

mentos de impostos estaduais e federais na compra

sia, exigindo internação por um período mínimo

avalia que a exigência de apresentação de notas

tar com cartazes com a mensagem “O transporte é

de automóveis zero km para quem tem limitações

de 24 horas. É comum o doador retornar às suas

fiscais para garantir a gratuidade pode trazer um

público. O corpo da mulher, não! Assédio sexual é

físicas para dirigir e precisa de adaptações ou itens

atividades depois da primeira semana.

incremento para a arrecadação de ICMS no Estado.

crime! Denuncie! Disque 180”.

assistidos no automóvel.

