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O Plano Estadual de Educação tramita nas comissões da Assembleia Legislativa e deve, logo mais, 
chegar ao Plenário para votação. O mandato É Tempo de Resistência propôs, até agora, 27 emen-
das, que versam sobre diversos temas, como a inclusão de crianças com alergia alimentar nas es-
colas, a abertura das bibliotecas no fim de semana, a garantia do ensino regular no sistema socio-
educativo, 5% do orçamento da educação assegurado para o ensino superior (como está na cons-
tituição), a valorização dos professores e o aumento do financiamento estadual para educação.

  "Essa discussão sobre o Plano Estadual de Educação (PEE) é muito importante e urgente. O Ceará 
precisa investir mais nessa área, porque ainda temos altos índices de analfabetismo. O plano pode 
mudar a realidade das próximas gerações, possibilitando que o Estado zere o analfabetismo. Atu-
almente, há 1,4 milhão de cearenses acima de 15 anos de idade que não sabem ler e escrever. 

Renato Roseno, durante pronunciamento do dia 30 de março. Saiba mais>>

Mandato propõe emendas para o 
Plano Estadual de Educação

Imagens da Semana

3ª Audiência Pública do 
Comitê pela Prevenção de 
Homicídios na Adolescência
Aconteceu nessa segunda-feira 
(04), a terceira audiência pública 
do Comitê Cearense de Preven-
ção de Homicídios na Adolescên-
cia. Os debates e sugestões 
oriundos das audiências, junto 
com as considerações resultan-
tes de seminários temáticos e 
com o resultado da pesquisa de 
campo serão a matéria-prima 
para a elaboração de um relatório 
com recomendações para a su-
peração do atual quadro.

Audiência discute incentivos 
fiscais para termelétricas 
Participamos, juntamente com o 
Fórum Ceará no Clima e outros 
movimentos, de audiência públi-
ca na Assembleia Legislativa 
realizada no último dia 31 de 
março. A atividade, de autoria da 
Deputada Dra. Silvana (PMDB), 
teve objetivo de discutir o projeto 
de lei (mensagem 7953/2016) de 
incentivos fiscais para termelé-
tricas no Ceará.
Saiba Mais>>

No combate à violência e 
pelo bem-viver
O cumprimento imediato das 
medidas preventivas estabeleci-
das pela Lei Maria da Penha foi 
uma das principais cobranças 
feitas durante a audiência pública 
promovida no 30 de março, pela 
Comissão de Direitos Humanos e 
Cidadania da Assembleia Legisla-
tiva.  A audiência, requerida pelo 
mandato É Tempo de Resistência, 
foi um momento importante de 
debate, de escuta dos movimen-
tos e entidades, para debater 
políticas públicas para as mulheres. 
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Você está recebendo esse email para acompanhar 
a atuação semanal do Mandato É Tempo de Resistência, 
Deputado Estadual Renato Roseno (PSOL). 
Participe, este mandato também é seu!

Acontece no dia 6, quarta-feira, às 14h30, na 
Assembleia Legislativa do Ceará, a audiência 
pública “ A Luta Pela Moradia e o Programa 
Minha Casa, Minha Vida”. O evento faz parte 
da Semana Nacional do Direito à Moradia, 
organizada pelo Conselho Nacional de Defen-
sores Públicos Gerais (CONDEGE) e pelo 
Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria 

A audiência pretende discutir o desempenho 
do Programa Minha Casa, Minha Vida, anali-
sando se o programa tem cumprido a meta de 
redução do déficit habitacional e se garante, 
como pretende, moradia digna, considerando 
como moradia digna não só um teto, mas uma 
infraestrutura básica de transporte, energia, 
água e saneamento básico, além de lazer, 
educação, trabalho etc.

SEMANA NACIONAL DO DIREITO À 
MORADIA

DIA INTERNACIONAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AUTISMO
Por mais inclusão! Celebramos no dia 2 de 
abril o Dia Internacional de Conscientização 
sobre o Autismo. Em homenagem à data, esta-
belecida em 2007 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para a conscientização sobre o 
autismo, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará (ALCE) realizou sessão solene na manhã 
dessa segunda-feira (4). A sessão solene foi 
requerida pela deputada Fernanda Pessoa (PR).

Na ocasião, afirmamos a urgência de superar o 

como a necessidade de políticas públicas para 
inclusão e garantia de direitos. “Vamos nos 
juntar no sentido de criarmos mais um espaço 
para que esses pais, mães e técnicos. Para 
combater o preconceito e exigir políticas públi-
cas na área de saúde mental.", afirmou 
Renato. 
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O Plano Estadual de Educação 
e os desafios do financiamento
DIA 7 DE ABRIL 2016 | ÀS 18H | NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ Debates

+ Lançamento do livro  “o CAQI E O NOVO PAPEL DA UNIÃO NO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA”

Luiz Araújo
Professor da Faculdade de Educação da UnB. 
Doutor em educaçào pela Usp. Membro do Conselho 
Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
e diretor da Fineduca - Associação Nacional de Pesquisa 
em Financiamento da Educação.
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