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Danniel Oliveira garante que CEC receberá mais de 1 milhão para reformar a sede
Através da articulação do deputado estadual Danniel Oliveira (MDB/CE), a Casa do Estudante do Ceará - CEC,
entidade que abriga e fornece apoio a estudantes carentes do interior do estado que estudam em Fortaleza, irá receber R$ 1,037
milhão. O recurso será utilizado em uma grande reforma na sede da CEC, garantindo assim uma melhor estrutura e mais qualidade
nos serviços oferecidos ao estudantes cearenses. A transferência do montante, que contou também com a articulação de Eunício
Oliveira e do governador Camilo Santana, já foi aprovada pela Assembleia Legislativa.

Deputada Érika Amorim luta pelos direitos das mulheres, das crianças, adolescentes e pela família
Em seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará, na manhã
desta terça-feira (12/03), a deputada estadual Erika Amorim (PSD/CE)
agradeceu aos 86.320 votos válidos que foram recebidos nas últimas eleições e ao
apoio encontrado em 170 municípios cearenses. A parlamentar fez menção aos
municípios de Apuiarés, Boa Viagem, Caridade, Cascavel, Itaitinga, Itapipoca,
Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Pentecoste, Tururu, Uruburetama, Viçosa do
Ceará, a região do Cariri, Caucaia e Fortaleza, onde obteve a maioria dos votos.
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A parlamentar ainda reforçou as bandeiras que irão pautar sua legislatura: a luta
pelos direitos das mulheres, pelos direitos das crianças e dos adolescentes e pela
família. Em tempo: a deputada também preside a Comissão da Infância e da
Adolescência e é membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Erika Amorim
afirmou que sempre trabalhou pela defesa das mulheres, das crianças e adolescentes e
da família. “São bandeiras que trago da minha vida, que sempre foi dedicada a isso”,
informou. Érika lembrou e agradeceu a indicação para a Presidência da Comissão de
Infância e Adolescência da AL, papel que, irá desempenhar “com muito compromisso e
respeito”. A deputada acrescentou ainda que vai defender a redução das desigualdades
sociais e uma melhor assistência para todos.
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Aos amigos: o reino e o trono, mas para os inimigos a imprensa e o rigor da lei.

Editorial

Cris Mello

A vida de São José é exemplo para todos nós!
São José foi pai verdadeiro de Jesus, não pela carne,
mas pelo coração; protegeu o Menino das mãos
assassinas de Herodes, o Grande e ensinou-lhe o
caminho do trabalho. Jesus não se envergonhou de ser
chamado “Filho do carpinteiro”. Naquela rude carpintaria
de Nazaré, ele trabalhou até iniciar Sua vida pública,
mostrando-nos que o trabalho é redentor.
Na história da salvação coube a São José dar a Jesus
um nome, fazê-lo descendente da linhagem de Davi,
como era necessário para cumprir as promessas divinas.
A José coube a honra e a glória de dar o nome a Jesus na
sua circuncisão.
São José, rogai por nós que recorremos a vós.

Tin Gomes destaca o papel da Comissão de Finanças da AL do Ceará
O deputado estadual Tin Gomes (PDT/CE) foi
eleito para presidir à Comissão de Finanças, Orçamento e
Tributação (COFT) da Assembleia Legislativa do Ceará.
Segundo o parlamentar, "compete opinar sobre
proposições e assuntos, inclusive os de competência de
outras Comissões, que concorram para aumentar ou
diminuir assim a despesa como a receita pública; sobre a
atividade financeira do Estado; sobre a fixação de subsídios
e ajuda de custo a deputados, governador e vicegovernador; sobre o projeto de lei orçamentária, em
especial os que disponham sobre o Plano Plurianual, as
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como
os projetos referentes à abertura de créditos; compete,
ainda, fiscalizar a execução orçamentária e emitir parecer
sobre comunicação do Tribunal de Contas referente à
ilegalidade de despesas decorrentes de contrato; bem
como opinar sobre a organização ou reorganização de
repartições da administração direta ou indireta aplicadas a
esses fins", finalizou.

Zona Franca do Semiárido se aprovada poderá beneficiar muitos municípios cearenses
A convite do deputado Marcos Sobreira, o deputado estadual
da Paraíba, Wilson Filho, esteve na Assembleia Legislativa do Ceará, onde
junto com o chefe de gabinete da presidência do legislativo paraibano, Elson
Carvalho, foi recebido pelo presidente da ALCE, Dr. Sarto. Quando esteve na
Câmara dos Deputados, o deputado paraibano foi autor da PEC 19/2011 que
cria Zona Franca do Semiárido, uma das pautas da reunião na Assembleia
Legislativa cearense.
De acordo com a PEC 19/2011, num raio de 100 quilômetros a partir da
cidade de Cajazeiras – PB, cria-se uma área de desenvolvimento industrial,
abrangendo 93 municípios do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais por
meio de incentivos fiscais, sendo 31 cidades do Ceará, fomentando a
economia, gerando emprego e renda para os municípios.

Aderlânia inaugura com o governador Camilo equipamento de incentivo ao esporte em Quixeré

A deputada estadual Aderlânia Noronha (SD/CE), participou inauguração da Areninha Raimundo Renalt de Sousa, na cidade
de Quixeré localizada na Microrregião do Baixo Jaguaribe, a 176 quilômetros da capital Fortaleza, que contou com as presenças do governador
Camilo Santana, do deputado federal Mauro Benevides Filho, do prefeito Francisco Raimundo Santiago Bessa, do vice-prefeito Carlos Dalberto
Bandeira de Oliveira, da primeira-dama Eliete, além do presidente da Câmara Municipal de Quixeré, vereador Samuel Isidorio, secretários e
lideranças comunitárias.
O equipamento possui uma área de 1,2 mil metros quadrados, com campo de gramado sintético, alambrado, iluminação e vestiários. O
terreno foi cedido pela prefeitura e o investimento foi de R$ 280 mil. "Com o incentivo ao esporte, reduzimos a violência, conseguimos melhorias
significativas no desempenho escolar dos jovens, além de estimular a ocupação de espaços públicos em Quixeré".

Presidente Antônio Henrique faz homenagem as mulheres na Câmara Municipal de Fortaleza

o

presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), discursou em agradecimento às
mulheres, afirmando ser um momento festivo para todas que trabalham para servir a cidade e o povo. “A Câmara Municipal realiza nesta manhã
de quinta-feira (14/03), essa justa homenagem as mulheres que integram o Legislativo. E que elas possam receber de nós o carinho e o afeto, e
que continuem tendo força e determinação para vencer as lutas e as diversidades da vida. Parabéns a todas as mulheres!”, ressaltou.
A homenagem seguida de café da manhã e flores foi oferecida as servidoras e vereadoras da Câmara Municipal de Fortaleza. A ntônio
Henrique fez uma oração para todas elas e agradeceu a Deus o momento de alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado sempre no dia 8
de março. A solenidade aconteceu no Auditório Ademar Arruda e contou com a presença de um violinista para homenageá-las com flores.
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Genecias Noronha é o titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal
O Partido Solidariedade indicou os deputados federais Genecias Noronha (CE) e Paulinho da Força (SP) como titulares da
Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. A comissão foi instalada na noite de quarta-feira
(13/03). Considerada uma das mais importantes comissões da Casa, é pela CCJC que a Reforma da Previdência Social-INSS começará a ser
analisada no Congresso Nacional do Brasil.
A Comissão vai avaliar se a proposta não fere nenhum artigo da Constituição. Ambos os deputados já haviam integrado a Comissão no
último mandato. Como suplentes do colegiado, foram indicados pelo partido os deputados Aureo Ribeiro (RJ) e Augusto Coutinho (PE), líder da
bancada. Genecias Noronha mudou de idade no dia 13 de março e recebeu a indicação para a CCJC, além de muitas felicitações de carinho.

Felicitações e vida longa a Patrícia Aguiar!

Júlio César Filho é líder do Governo na Assembleia do Ceará

D

Deputado estadual Julinho (PPS/CE), é o atual líder
ia 15 de março é sempre festivo para a deputada estadual
na segunda e bem avaliada gestão do governador do Ceará, Camilo
Santana (PT). O parlamentar tem a missão de acompanhar e Patrícia Aguiar (PSD/CE), que completa mais um ano
defender as atribuições que vão desde a orientação dos votos dos de vida. A parlamentar se destaca pela simplicidade em sua
outros deputados, até a definição das pautas que serão votadas.
trajetória de representatividade na política do Ceará. Patrícia

recebeu em seu gabinete na manhã de sexta-feira (15/03);

Julinho se destaca bem na tribuna da Assembleia Legislativa,
pois tem o poder da boa oratória. Julio César Filho está cumprindo o familiares, amigos próximos, eleitores e colegas deputados,
terceiro mandato que lhe fora confirmado nas urnas em 07 de outubro dentre eles, a deputada Aderlânia Noronha que a
de 2018.
felicitou com flores.
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