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AL NOTÍCIAS
MULHERES
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Movimento das Mulheres do Legislativo pretende
ampliar atuação

VISTORIA
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Deputados pedem mais fiscalização em barragens
do nosso Estado

COMISSÕES

PÁGINA 4

Eleitos novos dirigentes das 18 Comissões Técnicas
permanentes da Casa

Novos desafios para Mesa Diretora
TRANSPARÊNCIA NOS DEBATES, TOLERÂNCIA, RESPEITO E IGUALDADE. SÃO ESTES OS
DESAFIOS PARA A NOVA COMPOSIÇÃO DA MESA DO LEGISLATIVO CEARENSE

A

ssembleia Legislativa do Ceará
inicia sua 30a legislatura presidida pelo deputado José Sarto
Nogueira Moreira (PDT) com a missão
de unir o parlamento estadual na convivência e apoio à transparência e respeito
às diferenças. “Pretendemos ter um debate plural, tolerante e de convívio harmônico na Casa”, destacou José Sarto.
O presidente declarou ainda que, a
atual Mesa Diretora garantirá melhores
condições de trabalho para que todos os
parlamentares possuam uma gestão eficaz e aproximando, cada vez mais, o poder legislativo da população. Sarto acrescentou que pretende investir ainda mais
na qualificação dos servidores da Casa,
garantindo assim, melhorias na comunicação entre o parlamento e o povo.
“Nossa ideia é fazer com que a Universidade do Parlamento Cearense seja uma

PRETENDEMOS TER
UM DEBATE PLURAL,
TOLERANTE E DE
CONVÍVIO HARMÔNICO
NA CASA".
José Sarto (PDT), Presidente da
Assembleia Legislativa do Ceará

escola de gestão pública e de capacitação
dos servidores e assessores, resultando na
melhoria do processo final da produção legislativa, valorizando assim, o próprio servidor da Casa”, acrescentou o presidente.
Natural de Acopiara, José Sarto é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e, a partir de 2019, es-

tará em seu sétimo mandato consecutivo
na Assembleia Legislativa do Ceará. Na legislatura passada, foi vice-líder do Governo
Camilo Santana, e também presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle da Casa.
APOIO AO GOVERNO
Preocupado com a área da saúde
e a questão da violência em nosso Estado nos dias atuais, o presidente José
Sarto garantiu que estes são temas de
cuidado das últimas gestões do Executivo e afirmou que o legislativo continuará acolhendo e debatendo as propostas do Governo.
“Nos governos do Cid Gomes e do
Camilo Santana foram inaugurados
hospitais, em praticamente, todas as
regiões do Estado. Uma rede hospitalar
inexistente há uns 10 ou 12 anos”, analisou Sarto.

No quesito do aumento da violência
instalada no Ceará, o presidente afirmou
que a Assembleia sempre foi parceira do
Executivo, acolhendo todas as ideias que
visam melhorar o combate ao crime organizado. “Tenho certeza que vamos vencer essa guerra”, concluiu.
SERVIÇO
A Mesa Diretora do biênio 2019/2020 é
composta pelo presidente, José Sarto
(PDT); 1º vice-presidente, Fernando Santana
(PT); 2º vice-presidente, Danniel Oliveira
(MDB); 1º secretário, Evandro Leitão
(PDT); 2º secretário, Aderlânia Noronha
(SD); 3º secretário, Patrícia Aguiar (PSD);
4º secretário, Leonardo Pinheiro (PP); 1º
suplente, Osmar Baquit (PDT); 2º suplente,
Bruno Gonçalves (Patri); 3º suplente Romeu
Aldigueri (PDT).

2

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 104 | março de 2019

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 104 | março de 2019

3

Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens

RÁPIDAS
Governo define
novo líder
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O deputado Júlio César Filho (PPS),
foi anunciado pelo governador Camilo
Santana como novo líder do Governo
no legislativo cearense. O parlamentar
está no seu terceiro mandato e já foi
vice-líder nos governos anteriores do
Camilo Santana e Cid Gomes. As vice-lideranças do Governo ficaram a cargo
dos parlamentares Augusta Brito (PCdoB) e Walter Cavalcante (MDB).

Reeleita Procuradora
da Mulher da AL
A deputada Augusta Brito (PCdoB) foi
reconduzida a comandar a Procuradoria Especial da Mulher do legislativo
cearense para a gestão 2019/2020. A
reeleição da parlamentar vem para dar
continuidade a um trabalho de enfrentamento ao machismo, discussão nas
escolas e instalação de Procuradorias
da Mulher nas Câmaras Municipais.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - José Sarto (PDT)
1º Vice-presidente - Fernando Santana (PT)
2º Vice-presidente - Danniel Oliveira (MDB)
1º Secretário - Evandro Leitão (PDT)
2º Secretário - Aderlânia Noronha (SD)
3º Secretário - Patrícia Aguiar (PSD)
4º Secretário - Leonardo Pinheiro (PP)
SUPLENTES
1º suplente - Osmar Baquit (PDT)
2º suplente - Bruno Gonçalves (Patri)
3º suplente - Romeu Aldigueri (PDT)

Cresce engajamento feminino
no parlamento estadual

E

mpreendedorismo, capacitação
e empoderamento, guiarão as
ações do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC)
na próxima gestão. Ampliar a atuação
do grupo na sociedade também será
uma meta estabelecida pela primeira
dama da Casa, Natália Herculano, nomeada presidente de honra do MMLC.
Para Herculano, as atividades desenvolvidas devem ultrapassar o ‘assistencialismo’. “Devemos ocupar o espaço
que temos no Legislativo para propor
mudanças positivas e significativas para
as mulheres do nosso Estado”, contou.

Ela acrescenta que, uma das iniciativas já para este ano será a implantação
da Quarta Cultural, um dia dedicado a
utilizar os espaços da Casa para promover apresentações de artistas cearenses.
“Se esta é a Casa do Povo, então temos
que trazer o povo para dentro”, frisou.
A presidente do MMLC, Meire Costa Lima, destacou ainda as atividades
desenvolvidas pelo movimento. “Nossa missão é contribuir para a melhoria
da qualidade de vida da população por
meio das nossas ações sociais, por isso,
a união das mulheres da Casa é fundamental”, disse.
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Além da presidente, Meire Costa Lima e da vice-presidente, Adriana
Pedrosa, integram também o MMLC
Valeska Ferreira, Gislaine Landim, Marisa Benevides, Izabel Moreira, Renata
Mendes, Gabriela Bezerra, Viviane Vale,
Lourdes Morais e Paula Xenofonte.
SERVIÇO
O Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense está localizado no 4º andar do
prédio anexo II da AL, na sala ao lado da
Biblioteca e da Procuradoria da Mulher.
Contato: (85) 3272.7857

FISCALIZAÇÃO NAS
BARRAGENS CEARENSES

ATIVIDADES EM
HOMENAGEM
AO DIA DA
MULHER
Fale com a gente
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MOVIMENTO DAS MULHERES DO LEGISLATIVO CEARENSE PRETENDE
AMPLIAR ATUAÇÃO NA LEGISLATURA ATUAL

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em oito de
Março, teve ações especiais no legislativo cearense com palestras motivacionais e educacionais para as servidoras. Em
decorrência do carnaval, a programação ocorreu no dia 12 de
Março, com apresentações artísticas e rodas de conversa sobre empoderamento da mulher.
No dia seguinte, aconteceu um seminário, no Auditório
Murilo Aguiar, cujo tema era o bem-estar físico e mental da
mulher. No encerramento, dia 14 de Março, a Assembleia homenageou a primeira-dama do Estado, Onélia Leite. As ações
foram promovidas pelo Movimento das Mulheres do Legislativo (MMLC).

A tragédia na Mina da Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho, zona metropolitana de Belo Horizonte – Minas
Gerais, levou os deputados cearenses a cobrarem vistoria nas
barragens do Estado, principalmente, as existentes nos municípios de Senador Sá, Iguatu e Icó.
A fiscalização na barragem do açude Tucunduba, em Senador Sá, foi cobrada pelo deputado Romeu Aldigueri (PDT)
através de ofício encaminhado ao Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará (DAE) e à Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). “Não basta nos
consternarmos, temos que fiscalizar para que tragédias como
esta não aconteçam em nosso Estado”, disse.
Para o deputado Marcos Sobreira (PDT), a preocupação
é com o açude de Trussu, em Iguatu. O parlamentar solicitou
o envio de ofício ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) solicitando um alerta para verificar a
real condição da represa. “A barragem apresenta fissuras que
comprometem sua estrutura física, levando preocupação aos
moradores da região”, conta.
Preocupado com a estrutura da barragem do açude de
Lima Campos, em Icó, o deputado Audic Mota (PSB), também solicitou envio de ofício ao Dnocs solicitando uma comissão para vistoriar as condições atuais da represa. “No atual
momento, a realização de vistoria é necessária, pois atendem
ao clamor dos que temem pela segurança da população que
vive à mercê destas barragens”, acrescenta.
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1- Governador Camilo Santana e presidente da AL, deputado José Sarto (PDT) se encaminham ao Plenário para a abertura do período legislativo. 2 – Governador Camilo Santana entrega ao presidente José
Sarto a mensagem ao Parlamento, junto com a vice, Izolda Cela 3 – Deputados durante a sessão, à frente na imagem Queiroz Filho e Guilherme Landim , do PDT 4- Deputado Elmano Freitas (PT) 5 - Deputados
Nezinho Farias, Guilherme Landim e Jeová Mota, do PDT 6 – Deputados em sessão, à frente Apóstolo Luiz Henrique (PP), seguidos pelo Bruno Pedrosa (PP), Audic Mota (PSB), Dra. Silvana (PR), Walter
Cavalcante (MDB) e Agenor Neto (MDB) 7 – Deputados João Jaime (DEM), Nelinho (PSDB), Érika Amorim (PSD), Nizo Costa (Patri), Bruno Gonçalves (Patri), Delegado Cavalcante (PSL), André Fernandes (PSL)
e Aderlânia Noronha (SD), em sessão solene 8 – Deputados Audic Mota (PSB) e Bruno Pedrosa (PP) 9 – Deputados Salmito e Tin Gomes, do PDT 10 – Deputado Moisés Braz (PT) 11 – Deputados Sérgio Aguiar
(PDT), Júlio César Filho (PPS), Leonardo Pinheiro (PP), Tin Gomes (PDT) e Augusta Brito (PCdoB). 12 – Presidente José Sarto (PDT), deputada Dra. Silvana (PR) e deputado Sérgio Aguiar (PDT)

4

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 104 | março de 2019

Comissões elegem novos dirigentes
COM O INÍCIO DE MAIS UM BIÊNIO
(2019/2020), AS PRESIDÊNCIAS
DAS COMISSÕES TÉCNICAS
SOFRERAM ALTERAÇÕES EM
SUAS COMPOSIÇÕES

AGROPECUÁRIA

A

s Comissões Técnicas Permanentes do Legislativo cearense é o local onde a população está
interligada diretamente com o Poder Legislativo. A escolha dos representantes das 18 comissões da
30º Legislatura da Assembleia Legislativa aconteceu
respeitando o Regimento Interno da Casa, visando à
proporcionalidade partidária e de gênero, representando assim, uma pluralidade em sua composição.
De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), os eleitos para presidir
as comissões abrangeram as demandas de todos os

parlamentares. “Contemplar os deputados de situação
e de oposição mostra que esta casa é plural”, declarou.
Cada comissão é composta por cinco a nove deputados que auxiliam e ajudam na realização de audiências públicas entre a população e entidades da
sociedade civil nas diversas regiões do Estado. É nesse
colegiado que acontecem as primeiras reclamações,
representações ou queixa de qualquer pessoa contra
ato ou omissão de autoridade ou concessionário de
serviço público. Conheça o papel e representante de
cada uma delas.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO SUPERIOR

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO

Debate as políticas de
desenvolvimento científico, pesquisa e
capacitação tecnológica;
Presidente: Romeu Aldigueri (PDT)
Vice: Carlos Felipe (PCdoB)

Auxilia no aspecto constitucional
do Legislativo cearense e de
suas Comissões;
Presidente: Antônio Granja (PDT)
Vice: Sérgio Aguiar (PDT)

CULTURA E ESPORTES

INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

DEFESA DO CONSUMIDOR

Ajuda no sistema de educação física
e esportivo estadual com políticas e
planos estaduais sobre o esporte;
Presidente: Marcos Sobreira (PDT)
Vice: Acrísio Sena (PT)

Discute os direitos das crianças e
adolescentes, tratando de políticas
públicas relacionadas ao tema;
Presidente: Érika Amorim (PSD)
Vice: Augusta Brito (PCdoB)

Trata da economia popular e
repressão ao abuso do poder
econômico e as relações de consumo
e medidas de defesa do consumidor;
Presidente: Fernando Hugo (PP)
Vice: Guilherme Landim (PDT)

DEFESA SOCIAL

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, RECURSOS
HÍDRICOS, MINAS E PESCA

DIREITOS HUMANOS
E CIDADANIA

Acompanham as atividades da
agricultura, pecuária, questões
fundiárias e reforma agrária;
Presidente: Moisés Braz (PT)
Vice: Guilherme Landim (PDT)

Busca a excelência da qualidade
de vida dos cidadãos através da
segurança pública;
Presidente: Delegado Cavalcante (PSL)
Vice: Queiroz Filho (PDT)

Gerencia recursos hídricos e uso
geral da água; trata das substâncias
minerais, reservas naturais e
desenvolvimento da pesca;
Presidente: Nelinho (PSDB)
Vice: Queiroz Filho (PDT)

Ajuda nos assuntos referentes
às minorias étnicas, sociais
e, principalmente, às
comunidades indígenas;
Presidente: Renato Roseno (Psol)
Vice: Jeová Mota (PDT)

EDUCAÇÃO

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

JUVENTUDE

Acompanha assuntos atinentes à
educação em geral; política e sistema
educacional, em seus aspectos
institucionais, estruturais, funcionais e
legais; recursos humanos e financeiros
para a educação;
Presidente: Queiroz Filho (PDT)
Vice: Acrísio Sena (PT)

Fiscaliza e controla atos do Poder
Executivo. Avaliar os projetos e
programas de governo, no plano
estadual, no microrregional e
no setorial de desenvolvimento,
emitindo parecer conclusivo;
Presidente: Sérgio Aguiar (PDT)
Vice: Augusta Brito (PCdoB)

Acompanha políticas públicas
relativos aos jovens. Além disso,
receber e investiga denúncias
relativas às ameaças aos interesses
da juventude;
Presidente: Leonardo Araújo (MDB)
Vice: Bruno Pedrosa (PP)

INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
TURISMO E SERVIÇOS
Atua no setor econômico terciário,
turismo, incentivos e isenções fiscais,
atividade industrial e comercial;
Presidente: Nizo Costa (Patri)
Vice: Sérgio Aguiar (PDT)

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
DO SEMIÁRIDO
Fiscaliza atos do poder público e
de órgãos particulares que possam
causar danos ambientais;
Presidente: Acrísio Sena (PT)
Vice: Walter Cavalcante (MDB)

SEGURIDADE SOCIAL
E SAÚDE

TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Tratam de ações e serviços de saúde
pública, campanhas de saúde,
erradicação de doenças endêmicas;
vigilância epidemiológica e
medicinas alternativas;
Presidente: Dra. Silvana (PR)
Vice: Antônio Granja (PDT)

Avalia matérias atinentes às
relações de trabalho e ao serviço
público da administração estadual
direta e indireta;
Presidente: Jeová Mota (PDT)
Vice: Elmano Freitas (PT)

ORÇAMENTO, FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Acompanha as matérias de
receitas públicas. Trata de assuntos
como o Plano Plurianual, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Anual;
Presidente: Tin Gomes (PRP).
Vice: Antônio Granja (PDT)
VIAÇÃO, TRANSPORTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Acompanham os serviços de
transportes intermunicipais, de
passageiros e cargas, como também,
políticas de desenvolvimento
urbano do Estado;
Presidente: Nezinho Farias (PDT)
Vice: Acrísio Sena (PT)

