Projeto

Doando Esperança

A vacinação contra a Covid-19 já está acontecendo em todo o Brasil, seguindo
um plano de priorização desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Porém, o deputado
federal Heitor Freire chamou atenção para diversos grupos que, seja por questões
de saúde frágil ou exposição ao vírus, deveriam ter tido prioridade, como o caso
dos pacientes renais crônicos, em especial aqueles que fazem sessões de diálise.
O parlamentar também alertou para pacientes com epilepsia e os trabalhadores de
atividades essenciais fora da saúde, como os bancários, caixas e funcionários de
supermercados, entregadores e motoristas de aplicativo, agentes funerários, entre
outros. “São categorias que precisam da nossa atenção especial para a vacinação”,
reflete o parlamentar.

Por iniciativa própria, o deputado federal Heitor Freire resolveu doar um mês do seu
salário para a compra de cestas básicas para doação à população cearense. Foram
mais de 1000 cestas básicas e mais de 2000 quentinhas na primeira fase do projeto.
“Nós sabemos o quanto o Brasil e o mundo sofrem com a fome, ainda mais agora,
nesse período tão delicado da nossa história, onde muita gente não tem conseguido
trabalhar e manter o sustento em casa. Por isso, todos nós podemos e precisamos
fazer a nossa parte. E assim como eu doei, convido a todos os meus colegas a
fazer o mesmo, independente de cargo ou ideologia. Um mês de salário pode não
fazer tanta falta para nós, mas com certeza essa ajuda fará muita diferença na vida
daqueles que confiaram a nós o seu futuro, como seus representantes na política
nacional”, ressaltou o parlamentar.

A pandemia ainda não acabou e o Brasil continua em situação delicada, tanto
na economia quanto na saúde. Por isso, o deputado federal Heitor Freire segue
fazendo sua parte e enviando recursos para mitigar esses prejuízos pelo Ceará.
Além disso, o trabalho na Câmara continua cada vez mais forte, votando e
aprovando proposições que visam melhorar o ambiente de negócios e a retomada
das nossas atividades.

Em defesa dos ambulantes
No último dia 09 de junho, o deputado federal Heitor Freire levou à tribuna da Câmara
a situação dos comerciários, feirantes e vendedores ambulantes que atuam nas
ruas de Fortaleza. O parlamentar recebeu denúncias sobre falta de atenção para
a categoria: “São profissionais que seguem amargando perdas ao longo dessa
pandemia, sem que ninguém volte o seu olhar para eles. Estão todos os dias nas
ruas, trabalhando para que nossa economia volte ao que era antes, sem contar
problemas históricos como falta de estrutura nos locais de trabalho, como banheiros
químicos e um lugar minimamente adequado para que eles possam se alimentar”.

Contra o PL da maconha
Está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 399/2015,
que libera o plantio e uso da chamada Cannabis Sativa. Esse é um daqueles
projetos perigosos, que usa as entrelinhas para deixar passar algo que o Brasil
condena: a liberação geral das drogas. O deputado federal Heitor Freire vem,
dia após dia, firmando seu posicionamento contra o texto do projeto, “Eu sou
contra porque a planta poderá ser cultivada por pessoas jurídicas, ou seja,
empresas, associações, cooperativas de agricultura familiar e qualquer pessoa
que tiver algum CNPJ relacionado ao agro. A proposta diz que o cultivo será
controlado, mas quem garante que a fiscalização fará jus ao risco enorme de
disseminação da planta da maconha pelo Brasil?”, questiona o parlamentar.

Vade Mecum
Cerca de 600 estudantes de direito
do Ceará foram beneficiados com a
distribuição gratuita de exemplares
de Vade Mecum, um compilado de
publicações como Código Civil, Código
de Processo Penal, Constituição Federal
entre outros conteúdos jurídicos.

EMENDAS ENVIADAS
PARA O CEARÁ

EM 2021:
FORÇAS ARMADAS:
(Exército e Marinha)
mais de R$ 200 mil

Palavra do Deputado
2021 começou sem trégua nos impactos
negativos que essa pandemia tem trazido
para o Brasil e para o mundo. Há mais
de um ano estamos apagando incêndios
na saúde e na economia. As medidas de
isolamento rígido, amplamente utilizadas
aqui no Ceará, não trouxeram o resultado
esperado e os hospitais continuaram
lotados, as UTIs sem vagas e infelizmente,
vidas sendo perdidas para esse vírus.
Ao mesmo tempo, com as atividades
comerciais suspensas em sua maioria,
a pandemia da fome cresceu de forma
vertiginosa. Impossível não andar pelas
ruas de grandes cidades como Fortaleza
sem ver a grande quantidade de pessoas
nos sinais e espalhadas pelas vias
em busca de alguma ajuda. Isso me
sensibilizou profundamente. Por isso,
criei o projeto Doando Esperança, que
começou com a doação de um mês de
salário meu para a compra e distribuição
de cestas básicas, mas que cresceu
e também vem atuando na doação de
quentinhas e alimentos prontos.
A fome não espera e nós precisamos agir
de forma combinada: ao mesmo tempo em
que aprovamos o Novo Auxílio Emergencial
na Câmara dos Deputados, nosso projeto
realizou mais de 1300 atendimentos em
vários bairros carentes de Fortaleza e
cidades do interior do Ceará. Fiquei muito
feliz ao ver que isso incentivou também
a outros políticos a fazer o mesmo e a
nossa corrente de solidariedade também
aumentou! Juntos sempre podemos mais
e vamos vencer essa pandemia. Que Deus
nos abençoe!
Heitor Freire

EMENDAS PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS:
(Casa de Vovó Dedé, Estância Fraternidade,
Instituto Apprisco e Nova Vida)

R$ Meio Milhão

POÇOS PROFUNDOS/FUNASA: mais de

R$ 2 milhões

O deputado federal Heitor Freire nasceu em Juazeiro do Norte, região do Cariri
cearense, mas foi em Iguatu que ele passou a sua infância e boa parte da
juventude, cidade a qual ele ainda tem um carinho especial. Essa memória afetiva
foi reconhecida no mês de janeiro, quando a Faculdade Centro Sul realizou o
Primeiro Encontro “Amigos Ilustres”, homenageando os amigos da cidade, entre
eles, o deputado Heitor Freire.

Piso salarial para
a enfermagem
O projeto de lei 2564/2020 que está
tramitando no Senado institui o piso salarial
nacional para enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliar de enfermagem
e parteiras. São profissionais que tem
atuado sem descanso no combate à
Covid-19 e lutando diariamente para salvar
vidas. O deputado federal Heitor Freire
já se mostrou favorável pela aprovação:
“Implantar o piso salarial para essa
categoria é uma forma de reconhecimento
e de agradecer pelo empenho e dedicação
ao cuidar das pessoas, muitas vezes
sendo preciso colocar o convívio com
os seus familiares e amigos em segundo
plano por conta das rotinas exaustivas
nos hospitais, por isso eu defendo o piso
salarial para a enfermagem”, explica o
parlamentar, que também é autor do PL
830/2020 que garante o piso máximo
de adicional insalubridade para todos
os profissionais de serviços essenciais
ao combate epidemias, incluindo a
enfermagem.

O deputado federal Heitor Freire deu entrada em projeto de lei (PL 913/2021) na Câmara
dos Deputados para anistiar os policiais militares que participaram dos movimentos
reivindicatórios ocorridos no ano passado no Ceará. À época, a categoria postulava
melhorias nos vencimentos e condições de trabalho. A anistia terá validade para aqueles
que, comprovadamente, não estiveram envolvidos em crimes graves ao longo do
movimento, entre os meses de fevereiro e março de 2020.
O projeto tramita na Câmara.

Emendas para Municípios:
Beberibe: mais de R$ 250 mil
Granja: mais de R$ 15 milhões
Horizonte: mais de R$ 1,5 milhão
Paracuru: mais de R$ 400 mil
Ubajara: mais de R$ 300 mil
Maracanaú: mais de R$ 2 milhões
Fortaleza: mais de R$ 5 milhões
Irauçuba: mais de R$ 260 mil
Quixeramobim: mais de R$ 1,5 milhões
Icó: mais de R$ um milhão
Farias Brito: mais de R$ 165 Mil
São Benedito: mais de R$ 250 mil
Miraíma: mais de R$ 200 mil
Tururu: mais de R$ 100 mil
Pacajus: mais de R$ 1,5 milhão
São Luiz do Curu: mais de R$ 100 mil
Boa Viagem: mais de R$ 1,8 milhões
Novo Oriente: mais de R$ 1,8 milhões
Tianguá: mais de R$ 600 mil
Saboeiro mais de R$ 500 mil
Baturité: mais de R$ 400 mil
Jaguaribe: mais de R$ 3 milhões
Viçosa do Ceará: mais de R$ 100 mil
Pacoti: mais de R$ 500 mil
Bela Cruz: mais de R$ 250 mil
Cruz: mais de R$ 250 mil
Milagres: mais de R$ um milhão

TOTAL: mais de R$ 40 milhões

APENAS EM 2021

