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Ao menos seis mensagens do Governo Estadual devem ser votadas, hoje, na sessão da Assembleia Legislativa. As
matérias não devem gerar muitos embates e tratam de transferência de recursos e cessão de imóveis. Nas últimas
semanas, matérias do Poder Executivo têm motivado poucas críticas de opositores devido ao diálogo adotado.

O líder do Governo na Casa, Evandro Leitão (PDT), explicou, ontem, na tribuna, cada uma das propostas. As mensagens
foram debatidas na comissão de Constituição e Justiça e colegiados temáticos. Uma das matérias transfere R$ 72 mil da
Secretaria de Educação para a creche Amadeu Barros Leal, em Fortaleza.

Outro projeto, este oriundo da Secretaria do Trabalho, por meio de convênio, vai repassar para entidades quantias de R$ 11
mil a R$ 400 mil. Serão beneficiadas as instituições Tapera das Artes, Grupo Bailarino Cristo Amor, Associação Peter Pan,
Instituto Moreira Sousa, Edisca e Centro Espírita Pobre de Deus.

Um dos projetos trata da cessão do uso de imóvel para a Companhia Siderúrgica do Pecém, enquanto outro cede uso de
um imóvel para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).
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