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Em um dia pós-feriado, os deputados estaduais marcaram presença ontem no Plenário da Assembleia Legislativa e votaram uma extensa
lista de projetos. A única mensagem do Governo apreciada, porém, foi a que institui, no âmbito do Ceará, a Medalha José de Alencar do
mérito cultural cearense.

Dentre os projetos de leis, foi aprovada a obrigatoriedade da �xação de cartazes em delegacias do Ceará, com orientações sobre falsa
comunicação de crimes. Outros dão nomes a escolas e estradas, e um concede o título de cidadão cearense ao empresário João Carlos
Paes Mendonça, dono de uma rede de shoppings.

O Parlamento também apreciou oito projetos de indicação. Na prática, são sugestões de leis que parlamentares fazem ao Governo do
Estado, cabendo ao governador Camilo Santana acatar ou não. Os trabalhos de ontem foram acompanhados por um grupo de O�ciais da
Polícia Militar que viram ser aprovada mudança na lei de promoções da categoria.

O projeto acrescenta o artigo 5º à lei nº 15.797/2015, chamada de lei de promoção dos militares estaduais, garantindo aos o�ciais que, na
promoção ocorrida em 2015, detinham 20 anos de serviço na carreira de o�ciais e que estejam no posto de capitão, a promoção neste
dezembro ao posto de tenente coronel.

Também foram aprovadas sugestões como a que indica o pagamento de ajuda �nanceira mensal a pacientes terminais. Passou pelo crivo
dos deputados, ainda, a indicação da obrigatoriedade da realização de exame para detecção de câncer de próstata na rede ambulatorial das
policlínicas. Outra proposta dispõe sobre o fornecimento de cardápio especí�co a alunos diabéticos nas escolas públicas.

O projeto de indicação que altera dispositivos da lei 13.706/2005, que concede abatimento de 50% nas passagens de ônibus aos estudantes
dos municípios das macrorregiões e Região Metropolitana de Fortaleza, foi outro aprovado. A Assembleia também deu sinal verde para o
Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora, que aprova a indicação do advogado Jardson Saraiva Cruz para o cargo de conselheiro do
Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Estado do Ceará (Arce).

AS
SI

N
E 

Di
ár

io
 d

o 
N

or
de

st
e

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/entretenimento
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/tvdn
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/classificados
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica/extensa-lista-de-projetos-e-aprovada-1.1645799
javascript:fbShare('http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politicaextensa-lista-de-projetos-e-aprovada-1.1645799', 'Extensa lista de projetos %C3%A9 aprovada', '', 'http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/img/diario/logo_dn_facebook.jpg', 520, 350)
http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politicaextensa-lista-de-projetos-e-aprovada-1.1645799%27&via=diarioonline&text=+Extensa%20lista%20de%20projetos%20%C3%A9%20aprovada
https://plus.google.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politicaextensa-lista-de-projetos-e-aprovada-1.1645799
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4TTAdA3m21UU-lXq6tkYorX1bSBZ7QASIRrBXQwuG4Vc-iMVedEM9riBqGCXdPHHdJNW-1-GzVH90G6WDtZd6hHn-o8997vH-tL6ee9hp1vFCbeBUVm9p4k7V09kXfxAm9XXDKdK-5-D1r5Ai1iPTYLAQJBF-X9hNyc61jE4fPD9C_1AZ7s5K7m-nQqP_nx6Qgi542RrsVD0zuol2SZ-ObO2DNVE1i16cGn2k4lNoonvyP8bfqQnNuzlYnHLlaUHff_875OwisyenJf41uIe3vS1BNI8LjsxK&sig=Cg0ArKJSzGiLXikaZOeV&adurl=http://opec.diariodonordeste.com.br/publicidade/Grande%2520Sal%25C3%25A3o%2520de%2520Im%25C3%25B3veis/index.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/ultima-hora
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/com-12-acoes-contra-o-inep-oscar-costa-filho-se-especializou-em-tentar-derrubar-vestibulares-1.1646002

