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Campanha Outubro Rosa arrecadou leite em pó
para pacientes com câncer de mama
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Bancada do Ceará na Câmara Federal será renovada
em 60% na próxima legislatura

Legislativo estadual terá
renovação de 37% em 2019
DOS 46 ELEITOS PARA A 30ª LEGISLATURA 29
FORAM RECONDUZIDOS, 15 SÃO ESTREANTES E
DOIS JÁ FORAM DEPUTADOS ANTERIORMENTE

P

or ocasião da implantação da sua
30º Legislatura, no dia 1º de fevereiro
de 2019, a Assembleia Legislativa do
Ceará dará posse aos 46 deputados eleitos
no pleito de 2018, registrando um índice de
renovação de 37%. Do total, 29 parlamentares foram reeleitos, 15 são estreantes no
Parlamento e dois retornam a Casa, tendo
ocupado cadeira em legislaturas anteriores.
O PDT permanece como a maior bancada, ampliada de 12 para 14 deputados.
Os dois mais votados da disputa cumprirão primeiro mandato. São eles: André
Fernandes (PSL), que teve 109.742 votos e
o segundo, Queiroz Filho (PDT), que teve
103.943 votos. O MDB e o PT mantiveram
cada um, quatro cadeiras no Parlamento,
enquanto o PP ficou com três vagas.

Das outras legendas o Patriota subiu
de duas para três cadeiras e o PSD de uma
para duas. O PSL, que antes não tinha representantes, conquistou duas vagas.
O PPS tem agora uma cadeira. O Solidariedade ficou com duas vagas; o DEM
com uma; PSDB com duas; o PR, PRB,
Psol e PSDB com uma cada; o PROS
com duas. O PCdoB manteve seus dois
representantes. O PRP e o DC não terão
presença no Parlamento, perdendo as
únicas cadeiras que tinham. Dois deputados retornam a AL: o Delegado Cavalcante (PSL), e o atual suplente, Nizo
Costa (Patri).
Os deputados Capitão Wagner (Pros)
e Robério Monteiro (PDT) foram eleitos
para a Câmara Federal.

Deputados estaduais eleitos para a 30ª legislatura
André Fernandes (PSL)
Queiroz Filho (PDT)
Sérgio Aguiar (PDT)
Fernando Santana (PT)
Salmito (PDT)
Romeu Aldigueri (PDT)
Érika Amorim (PSD)
 Moises Braz (PT)
Evandro Leitão (PDT)
Guilherme Landim (PDT)
Bruno Gonçalves (PATRI)
Danniel Oliveira (MDB)
Zezinho Albuquerque (PDT)
Renato Roseno (PSOL)
Dr. Sarto (PDT)
Elmano Freitas (PT)
Augusta Britto (PCdoB)
Marcos Sobreira (PDT)
Aderlânia Noronha (SD)
Leonardo Araújo (MDB)
Vítor Valim (Pros)
Agenor Neto (MDB)
Dra.Silvana (PR)

Patrícia Aguiar (PSD)
Fernanda Pessoa (PSDB)
João Jaime (DEM)
Heitor Férrer (SD)
Osmar Baquit (PDT)
Tin Gomes (PDT)
Jeová Mota (PDT)
Nezinho Farias (PDT)
Antônio Granja (PDT)
Fernando Hugo (PP)
Audic Mota (PSB)
Bruno Pedrosa (PP)
Leonardo Pinheiro (PP)
David Durand (PRB)
Nelinho (PSDB)
Carlos Felipe (PCdoB)
Walter Cavalcante (MDB)
Apóstolo Luiz Henrique (PATRI)
Acrísio Sena (PT)
Delegado Cavalcante (PSL)
Julinho (PPS)
Nizo (PATRI)
Soldado Noelio (PROS)
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RÁPIDA
Nova bancada
feminina terá seis
deputadas
A representação feminina na Assembleia será menor a partir de 2019,
com uma deputada a menos em relação a esta legislatura: a representação
parlamentar feminina cairá de sete
para seis em 2019. Na nova composição a bancada contará com seis parlamentares: as quatro reeleitas Augusta Brito (PCdoB); Aderlânia Noronha
(SD), Dra. Silvana (PR) e Fernanda
Pessoa (PSDB) e duas novatas, Érika
Amorim e Patrícia Aguiar, ambas do
PSD. Não foram reeleitas e/ou não
disputaram a eleição as deputadas:
Rachel Marques (PT), Mirian Sobreira
(PDT) e Bethrose (PP). Além das duas
novatas, foram eleitos outros 15 novos
deputados, o que corresponde a uma
renovação de 37% das cadeiras.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - Zezinho Albuquerque (PDT)
1º Vice-presidente - Tin Gomes (PDT)
2º Vice-presidente - Manoel Duca (PDT)
1º Secretário - Audic Mota (PSB)
2º Secretário - João Jaime (DEM)
3º Secretário - Julinho (PPS)
4ª Secretária - Augusta Brito (PCdoB)
SUPLENTES
Robério Monteiro (PDT)
Ferreira Aragão (PDT)
Bruno Pedrosa (PP)
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Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens
1

2

4

Audiência pública no complexo das Comissões com representantes do CIPP, governo estadual e Procuradoria Geral do Estado

A SOCIEDADE ENTRE O CIPP E O GRUPO DE ROTTERDAM FOI DEBATIDA EM
AUDIÊNCIA PÚBLICA NO COMPLEXO DE COMISSÕES TÉCNICAS DA AL

A

parceria entre os portos do
Pecém e de Rotterdam, consolidada pelo Governo estadual,
foi autorizada pela Assembleia Legislativa do Ceará por meio de votação e
aprovação, no dia 19/10, de dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei de n° 71/18 altera a
Lei n° 16.372, de 11 de outubro de 2017.
A matéria autoriza o Executivo estadual a admitir a empresa integrante
do grupo econômico de Havernbedrijf
Rotterdam NV (Porto de Rotterdam)
no capital da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (CIPP S.A.).

O projeto altera ainda a denominação da Companhia Ceará Portos para
Companhia de Desenvolvimento do
Complexo Industrial e Portuário do
Pecém S.A. (CIPP S.A.) e inclui a Zona
de Processamento de Exportação (ZPE
Ceará) como sua subsidiária na estrutura da Administração Indireta, do Poder
Executivo do Estado do Ceará, estabelecendo que a CIPP S.A. e a ZPE Ceará
passem a ser vinculadas à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
Conforme o projeto, a parceria entre
CIPP S.A. e o Porto de Rotterdam se dará
por meio de alienação de ações e aumento de capital com subscrição de novas

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
ARRECADOU LEITE EM PÓ
PARA PACIENTES

Coordenadora do movimento na Assembleia, Virgínia Bastos.

Fale com a gente
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O Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), em
parceria com a Associação dos Servidores da Assembleia do Ceará (Assalce), e apoio da Presidência da Casa, realizou, como faz
anualmente, a campanha de combate ao câncer de mama: o Outubro Rosa. Em 2018, colaboradores foram convidados a participar da arrecadação de leite em pó para a Associação Nossa Casa,
mantida pelo Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio).
De acordo com coordenadora da campanha Outubro Rosa,
Virgínia Bastos, “o objetivo da ação é promover a conscientização
da importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença
entre as servidoras da Casa. Além disso, esse ano buscamos trabalhar um pouco mais o lado social da causa”, destacou. Ela disse
que são levadas aos parlamentares as demandas e reivindicações
das mulheres que necessitam do serviço público de saúde.

ações, ou quaisquer outros meios, bem
como alienação ou renúncia do direito
de preferência em subscrição de ações da
companhia, desde que mantida a maioria do capital social de emissão dessa
companhia e participação no seu bloco
de controle pelo estado do Ceará.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
A sociedade entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp)
e empresa do Grupo Econômico do
Porto de Rotterdam foi tema de audiência pública no dia 18/10, no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa.

RENOVAÇÃO DE 60%
NA BANCADA FEDERAL
DO CEARÁ
Chegou a 60% o percentual de renovação da bancada
cearense na Câmara Federal no pleito do dia 07/10. Com
mais de 300 mil votos, o atual deputado estadual Capitão
Wagner (Pros), fará sua estreia em Brasília como o deputado federal mais votado do Ceará. Em segundo, Célio Studart (PV), atual vereador de Fortaleza, com quase 209 mil
votos. Os cinco mais votados na sequência são: Luizianne
Lins (PT), José Guimarães (PT) e Mauro Filho (PDT).
Dos 22 deputados federais, apenas nove foram reeleitos. Conseguiram renovar seus mandatos os deputados: Moses Rodrigues (MDB), André Figueiredo
(PDT), Leônidas Cristino (PDT), Vaidon Oliveira (Pros),
Domingos Neto (PSD), José Airton (PT), Guimarães
(PT), Luizianne (PT) e Genecias Noronha (SD). Entre
os reeleitos, Luizianne Lins foi a deputada com maior
votação, com mais de 170,5 mil votos, seguida de perto
por José Guimarães (PT), com mais de 155 mil votos.
Vaidon Oliveira (Pros) entrou com pouco mais de 30
mil votos, o menos votado, mas conseguiu a última cadeira graças ao coeficiente eleitoral do Pros com a boa
votação do Capitão Wagner. O PSL elegeu Heitor Freire (PSL), aliado de Jair Bolsonaro, com quase 100 mil
votos. O PSDB conseguiu apenas uma cadeira: o atual
vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. O PDT
manteve a maioria na bancada.
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1 - Da esq.p/dir: CEO do Porto de Roterdã, Allard Castelain, presidente da AL, Zezinho Albuquerque (PDT), governador Camilo Santana e o Embaixador dos Países Baixos no Brasil, Kees Van Rij na
solenidade de assinatura da parceria Pecém/Rotterdam, no Palácio da Abolição 2 – Deputado Capitão Wagner (Pros) foi o mais votado deputado federal do Ceará com 300 mil votos 3 - Deputadas
Augusta Brito (PCdoB), Rachel Marques (PT) e jornalista Salomão de Castro na sessão solene pelos 12 anos da lei Maria da Penha, ao lado da homenageada 4 –Deputado Ely Aguiar (DC) 5 – Deputados
Dedé Teixeira (PT), Evandro Leitão (PDT), Carlos Felipe (PC do B) e Walter Cavalcante (MDB) em reunião conjunta das Comissões CSSS e CTASP 6 – Deputada Dra. Silvana (PR) 7 – Deputado
Leonardo Araújo (MDB) na sessão pelo Dia Nacional do Vereador, em setembro 8 – Deputados Dedé Teixeira, Jeová Mota (PDT), Joaquim Noronha (PRP) e Evando Leitão, em reunião conjunta da CCJ
e Comissão de Orçamento 9 – Deputados Roberto Mesquita (PSD), Audic Mota, Danniel Oliveira (MDB), Tomaz Holanda (PPS) e Dra. Silvana fazem um minuto de silêncio em homenagem ao radialista
João Rodrigues de Oliveira. 10 – Lançamento da Campanha da Fraternidade 2018 no Complexo das Comissões Técnicas
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Projeto de Lei Orçamentária do Governo
para 2019 tramita na Assembleia
PROJETO DA LOA 2019 PREVÊ UM MONTANTE
DE R$ 28,3 BI PARA O CEARÁ E FOI ENTREGUE
AO PRESIDENTE ZEZINHO ALBUQUERQUE
PELO SECRETÁRIO MAIA JÚNIOR

O

projeto de Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2019, já se encontra tramitando na Assembleia Legislativa. A matéria deverá ser
votada o mais breve possível porque
tem que ser concluída na atual legislatura. O Orçamento enviado à Casa pelo
governador Camilo Santana foi entregue ao presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (PDT) pelo secretário
de Planejamento e Gestão do Estado
do Ceará (Seplag), Maia Júnior, no dia
15/10, em reunião no Salão Nobre da
Presidência da AL.
Segundo o titular da Seplag, o projeto da LOA prevê R$ 28,3 bilhões para o
ano de 2019. Em 2018, o orçamento foi
de R$ 26,4 bilhões para o Estado. “É um

pouco maior do que o do ano passado,
com uma ligeira correção da receita.
Está dentro das expectativas da taxa de
inflação e também de crescimento econômico”, explicou.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará destacou que o secretário
de Planejamento tem colaborado para
o sucesso do Estado no equilíbrio das
finanças públicas, em comparação a outros estados. “Temos o prazer de receber
aqui o secretário Maia Júnior, que vem
nos entregar o orçamento para 2019. Vamos encaminhar a matéria para a leitura no Plenário e discussão na Comissão
de Orçamento, Finanças e Tributação,
para que seja votado o mais rápido possível”, afirmou.

Presidente Zezinho Albuquerque recebe do secretário Maia Júnior o projeto da LOA-2019

Maia Júnior ressaltou que a harmonia entre Governo do Estado e a Casa
Legislativa colaborou para as transformações no Estado nos últimos quatro
anos. “Foram quase 400 mensagens de
aperfeiçoamento da gestão pública e de
fatores importantes de transformação
no Estado apoiadas aqui, pela liderança

do presidente e parlamentes do estado
do Ceará”, apontou. O secretário salientou ainda que não são feitas transformações apenas com um poder e que “é
preciso que todos os poderes estejam
irmanados para a manutenção dessa
grande conquista do estado do Ceará
que é o equilíbrio fiscal”.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
DIREITOS HUMANOS

SEGURANÇA ITINERANTE

CORUJÃO DA SAÚDE

POLÍTICAS PARA IDOSOS

>> Rachel Marques (PT)

>> Tomaz Holanda (PPS)

>> Bruno Pedrosa (PP)

>> Mirian Sobreira (PDT)

A deputada Rachel Marques (PT), apresentou

O deputado Tomaz Holanda (PPS) apresentou pro-

Projeto de indicação N.º 14/17, de autoria do de-

A deputada Mirian Sobreira (PDT), em projeto de

projeto de indicação na AL sugerindo que o Go-

jeto de indicação N.º 12/16 estabelecendo a criação

putado Bruno Pedrosa (PP) que está tramitando

indicação N.º 32/18 propõe ao Executivo a institui-

verno institua no âmbito do Estado o Programa

do Programa Permanente de Segurança Itinerante.

na AL institui o Programa Corujão no Sistema de

ção do “Prêmio Cidade Amiga do Idoso”, destinado

Estadual de Educação em Direitos Humanos. O

O objetivo é ocupar áreas comprovadamente em

Saúde no âmbito do Estado. O programa objetiva

aos municípios que se destacarem na adoção de

Programa visa destacar o papel estratégico da edu-

risco no Estado do Ceará. Caberá a Secretaria de

dar celeridade aos atendimentos e promover me-

políticas e iniciativas que visem assegurar um trata-

cação em direitos humanos para o fortalecimento

Segurança Pública e Defesa Social apontar as cha-

lhoria na prestação de serviços de saúde nas redes

mento mais digno às pessoas idosas. O Prêmio será

do Estado Democrático de Direito, enfatizando o

madas áreas de risco onde a incidência de fatos

públicas e privadas no Estado. Para execução do

conferido pelo Poder Público Estadual aos municí-

seu papel na construção de uma sociedade justa,

criminosos é mais frequente e, ainda, o número de

programa será constituído grupo de trabalho que

pios mais bem colocados anualmente em classifi-

equitativa e democrática, de modo a encorajar o

equipes do Programa Permanente de Segurança Iti-

atuará coordenando e fiscalizando ações para evi-

cação de avaliação na adoção de políticas públicas

desenvolvimento de ações de educação em direi-

nerante. Cada equipe que irá compor o Programa

tar filas e demora no atendimento ao cidadão. Ca-

e iniciativas em favor da terceira idade e de um en-

tos humanos pelo poder público e a sociedade ci-

deverá ser equipada com toda estrutura funcional

berá à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará for-

velhecimento saudável em conformidade com a Lei

vil, por meio de ações conjuntas.

no estilo delegacias móvel.

mular as diretrizes para a execução do programa.

Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Ao visualizar o mundo atual com tantas disparida-

Com a mobilidade cada vez maior por parte das

Reduzir o tempo de espera por consultas, exames

A proposição visa atender a diretriz constitucio-

des, em que a busca desenfreada pelo poder e a coi-

quadrilhas e organizações criminosas, urge que a

e cirurgias eletivas, agilizar o acesso a especialis-

nal, dando concretude no que respeita ao direito

sificação das pessoas são tangíveis, a cultura e a Edu-

Policia Militar, responsável pelas ações repressivas,

tas e garantir assistência integral e de qualidade

ao acesso à inserção social, desportivas, cultural

cação em Direitos Humanos podem configurar-se

tenham a mesma capacidade de movimentação lo-

aos cidadãos são desafios enfrentados por servi-

dos idosos, buscando e estimulando políticas

como possibilidades para transformar essa realida-

gística possibilitando assim igualdade de poderes

ços públicos e privados de saúde. A constatação

públicas para atender a demanda desse grupo da

de. A educação é um instrumento imprescindível

na luta permanente contra o crime organizado. Ou-

desses graves problemas pode ser observada a

sociedade. O idoso tem direito à educação, aten-

para que o indivíduo possa reconhecer a si próprio

tro ponto importante é a antecipação da ocupação

partir da dificuldade na prestação da assistência

ção integral à saúde, cultura, esporte, lazer, diver-

como agente ativo na modificação da mentalidade

por parte da policia para estas áreas de risco. “Acre-

em saúde em todo o Brasil que não atende à cres-

sões, a moradia digna, gratuidade de transporte,

de seu grupo, sendo protagonista na construção de

ditamos que a mobilidade da nossa Policia Militar

cente demanda. Essa lamentável realidade está

produtos e serviços que respeitem sua peculiar

uma democracia. Em tempos difíceis e conturbados

amenize os malefícios causados pelo crime mais

no sistema público e no privado. A saga enfren-

condição de idade, bem como o exercício de ati-

por inúmeros conflitos, nada mais urgente e neces-

que organizado, conseguindo proporcionar mais

tada por pacientes deixou de ser uma lamúria

vidade profissional, respeitada sua condição físi-

sário que educar em direitos humanos.

segurança para nossa população”, justificou.

antes restrita aos usuários do SUS.

ca, intelectual e psíquica.

