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AL NOTÍCIAS
COMITIVA

PÁGINA 2 E 3

Deputados do Nordeste entregam ao presidente
do Senado a Carta de São Luís com pleitos
da região

PARLANORDESTE

PÁGINA 2

Presidentes dos Parlamentos nordestinos criam
fórum de mobilização em defesa dos interesses
da região

COMISSÃO PÁGINA 4

Assembleia inicia atualização e modernização do
Regimento Interno com consultoria do Interlegis,
órgão do Senado

Frente Parlamentar Nacional em Defesa
do Banco do Nordeste é instalada na AL
A MOBILIZAÇÃO DO LEGISLATIVO CEARENSE É CONTRA A PROPOSTA DE PRIVATIZAÇÃO OU FUSÃO
DO BNB COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)

A

Assembleia Legislativa do Ceará lançou no dia 05/04, a Frente
Parlamentar Nacional em Defesa do Banco do Nordeste (BNB). O evento mobilizou presidentes de assembleias
de cinco estados nordestinos, dirigentes
do BNB, deputados federais, estaduais e
dirigentes empresariais e sindicais contra a proposta de privatização ou fusão
do BNB ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
proposta pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes.
A Frente foi uma iniciativa dos deputados Danniel Oliveira (MDB), Moisés Braz (PT) e Romeu Aldigueri (PDT),
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tendo sido subscrita pelos deputados
Walter Cavalcante (MDB), Nizo Costa (Patri), Jeová Mota (PDT) e Augusta
Brito (PCdoB), com total apoio do presidente da Casa, deputado José Sarto
(PDT). Danniel Oliveira explicou que
a ideia é tentar montar uma agenda
unindo representantes dos estados nordestinos para mostrar que o Nordeste
não aceita a fusão do BNB com o BNDES nem sua privatização. “Devemos
realizar uma grande articulação para
que nossa posição chegue ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia”, disse.
O parlamentar destacou que o BNB

gera muito lucro para a nação: Ano
passado foram R$ 775 milhões de lucro para o Brasil, gerados por meio dos
programas do BNB, que, além de ser o
grande indutor do Nordeste brasileiro, é
o banco que possui a melhor política de
fomento ao desenvolvimento da América Latina”.
O presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT), enfatizou a importância da articulação nacional em prol da
manutenção do BNB e anunciou reuniões
em Brasília, com o ministro chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, com o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP) e
com o presidente da Câmara dos Depu-

tados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para entregar um documento com o posicionamento dos presidentes de assembleias
em defesa do banco.
O prefeito de Fortaleza, Roberto
Cláudio, ressaltou o papel do BNB para
o desenvolvimento do Nordeste. Ele
observou que “o Banco atua em uma
região cheia de nuances geográficas,
território árido, dificuldades produtivas, além de grande deficiência em
infraestrutura e desenvolvimento”. Roberto Cláudio informou que levará a
discussão à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para propor o engajamento
dos gestores na mobilização.
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RÁPIDAS
Deputados levam
Carta de São Luís
ao Senado
No dia 16/04, uma comitiva de
parlamentares nordestinos reuniu-se
com os presidentes da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
e do Senado Federal, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), quando apresentou um
resumo da Carta de São Luís, documento elaborado no III ParlaNordeste.
Representando o Ceará os deputados
estaduais Danniel Oliveira (MDB),
Walter Cavalcante (MDB) e Acrísio
Sena (PT) e o deputado federal Moses
Rodrigues (MDB-CE).
Entre as pautas em defesa da região, teve destaque a defesa do Banco do Nordeste (BNB). Alcolumbre se
comprometeu a levar o assunto aos
demais senadores e a trabalhar pela
criação de uma frente Norte/Nordeste. A comitiva também esteve com o
presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

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)
AL NOTÍCIAS
ÓRGÃO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ
nº 105 abril 2019
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Daniel Aderaldo
EDIÇÃO - Lúcia Stedile
SUBEDITOR : Dídio Lopes
REDAÇÃO - , Didio Lopes e Lúcia Stedile
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Alessandro Muratore e Alice Penaforte
FOTOGRAFIA - Paulo Rocha, Máximo Moura, Dario Gabriel,
Marcos Moura, Bia Medeiros, José Leomar e Edson Júnior Pio
FOTO DA CAPA: Arquivo /Agência de Notícias
IMPRESSÃO: Grá fica Ronda
Tiragem : 30 mil exemplares

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

TELEFONE
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

abril_2019.indd 2

Presidente José Sarto no III Encontro do ParlaNordeste, em São Luís (MA)

Parlamentos nordestinos mobilizam-se
em defesa dos interesses da região
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DO CEARÁ, DEPUTADO JOSÉ SARTO (PDT),
ASSUMIU A SECRETARIA-GERAL DO PARLANORDESTE NO III ENCONTRO EM
QUE FOI REDIGIDA A CARTA DE SÃO LUÍS

O

presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado
José Sarto (PDT) assumiu a
secretaria-geral do ParlaNordeste, um
fórum de defesa dos interesses do Nordeste, formado pelos presidentes das
casas legislativos da Região. A eleição
ocorreu no III Encontro dos Presidentes
das Assembleias Nordestinas em São
Luís, capital do Maranhão em 29/03. O
presidente da Assembleia Legislativa
maranhense, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), anfitrião do encontro,
foi eleito presidente do colegiado.
O ParlaNordeste debateu temas
como reforma da Previdência, Consórcio
dos Estados do Nordeste e defesa de instituições como Dnocs, Codevasf, Sudene

e BNB. “Nós, nordestinos, queremos a defesa do Nordeste, porque a região precisa
e merece ser olhada com mais carinho”,
disse José Sarto. Também participaram
da comitiva do Ceará os deputados Acrísio Sena (PT), Danniel Oliveira (MDB) e
Walter Cavalcante (MDB).
O I Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do
Nordeste aconteceu no Ceará, onde foi
discutida a criação do colegiado nordestino congregando os dirigentes dos legislativos estaduais. A segunda edição, realizada na Bahia, foi dedicada a eleição dos
integrantes do ParlaNordeste e criação
da Frente Parlamentar pela Revitalização
do Rio São Francisco e contra a Privatização da Companhia Hidroelétrica do São

Francisco. O quarto encontro ocorrerá
em Salvador, conforme ficou deliberado
no terceiro encontro, em São Luís.
A Carta de São Luis delibera sobre
quatro pontos principais: Consórcio
Nordeste, reforma da Previdência, Pacto
Federativo e fortalecimento dos órgãos
regionais de desenvolvimento como
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (Dnocs). Sobre o Pacto Federativo,
o colegiado defende a discussão de um
novo modelo, em que estados e municípios possam tornar-se menos dependentes de recursos federais.

REVISTA PLENÁRIO INOVA
COM QR CODE EM SUA ª
EDIÇÃO

ÓRGÃOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA TÊM
NOVOS DIRIGENTES

A 55ª edição da Revista Plenário, produzida pela Coordenadoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa
do Ceará, destaca, em sua matéria de capa, o início da 30ª
legislatura da AL, apresentando o perfil dos 46 deputados da
Casa. A publicação conta ainda com uma novidade: a presença do QR Code. A ferramenta – que consiste em um código
de barras bidimensional, que pode ser escaneado por telefones celulares equipados com câmera – direciona o leitor para
mais informações sobre as matérias. O veículo traz uma entrevista com o novo presidente do Legislativo estadual, deputado José Sarto (PDT), onde ressalta como objetivo maior de
sua gestão a promoção do respeito, da tolerância e da convivência harmônica entre os deputados da Casa. Outro destaque é a história da “cidade-fantasma” de Cococi, do jornalista
Dídio Lopes, cujo município foi extinto em 1968.

Sob a direção da nova Mesa Diretora, a AL segue
definindo os nomes para comandar vários órgãos no
biênio 2019/2020. O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, o Instituto de Estudos e Pesquisas
sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp)
e a Escola Superior do Parlamento (Unipace) possuem
novos dirigentes, que devem ficar à frente das instituições por dois anos. O deputado Elmano Freitas (PT) vai
dirigir o Conselho de Altos Estudos, que terá o ex-deputado federal Antônio Balhmann (PDT) como secretário
executivo. O deputado Salmito (PDT) fica à frente da
Unipace, enquanto o Inesp passa a ser presidido pelo
professor e mestre em Educação Brasileira João Milton
Cunha Miranda.
O Conselho de Ética Parlamentar terá como presidente o deputado Antônio Granja (PDT). À frente da Corregedoria Parlamentar ficará o deputado Osmar Baquit
(PDT), que terá como corregedor substituto o deputado
Jeová Mota (PDT). Já o deputado Bruno Pedrosa (PP)
continua como Ouvidor Parlamentar. O deputado Audic
Mota (PSB) foi escolhido para coordenar a Comissão de
Modernização do Regimento Interno da Assembleia.
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1 – Deputados Walter Cavalcante (MDB), Acrísio Sena (PT), deputado Moses Rodrigues (MDBCE) e Danniel Oliveira (MDB) entregaram ao presidente do Senado, David Alcolumbre, a Carta
de São Luís em defesa do BNB. 2 – Presidente da Unipace, deputado Salmito (PDT)
3 - Deputada Erika Amorim (PSD) 4 - Deputados Lucílvio Girão (PP) e Manoel Duca (PDT)
5 - Deputados Queiroz Filho (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Tin Gomes (PDT), Guilherme Landim
(PDT) e Marcelo Sobreira (PDT) 6 - Vice-presidente da Casa, deputado Fernando Santana (PT)
e deputado Walter Cavalcante (MDB) 7 - Deputado David Durand (PRB) 8 - Deputados Antônio
Granja (PDT) e Dra. Silvana (PR) 9 - Deputados petistas Acrísio Sena, Elmano Freitas e Moisés
Bráz 10 – Deputado Marcelo Sobreira (PDT) 11 - Deputados Renato Roseno (Psol), Soldado
Noelio (Pros) e líder do Governo, Júlio César Filho (Cidadania), analisando matérias a serem
discutidas na Casa 12 – Procuradora da Mulher, deputada Augusta Brito (PCdoB) ao centro;
à direita a deputada Aderlânia Noronha (SD) 2ª procuradora adjunta; à esquerda a deputada
Patrícia Aguiar (PSD), 1ª procuradora adjunta
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Em pareceria com o Interlegis, AL faz
reforma no seu Regimento Interno
A COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
JÁ FOI INSTALADA E ATUA COM A CONSULTORIA DO PROGRAMA DO SENADO FEDERAL

A

Assembleia Legislativa do Ceará instalou a Comissão Especial de Reforma e Atualização
do Regimento Interno cuja reunião
inaugural aconteceu no dia 03/04. O colegiado é presidido pelo deputado Audic
Mota (PSB) e conta com a parceria do
Interlegis, programa do Senado Federal,
desenvolvido pelo Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB), que visa fortalecer institucionalmente o Poder Legislativo brasileiro, por meio do estímulo à modernização, integração e cooperação entre
as casas legislativas nas esferas federal,
estadual, municipal e distrital. Consultores do Interlegis estão orientando e
fazendo oficinas de trabalho com os
membros da comissão. Segundo Mota,
o prazo inicial é de 60 dias, mas “levaremos o tempo que for necessário para

é o contexto tecnológico atual, no qual
as redes sociais dominam grande parte
do discurso. “É preciso que utilizemos o
Regimento desta Casa inserindo nele instrumentos tecnológicos, de conversa com
a sociedade. É do interesse do presidente
José Sarto (PDT) tratar esse assunto da
forma mais clara e transparente possível,
para que imprensa e população possam
acompanhar na íntegra todos os processos que ocorrerem aqui".
Comissão de Atualização e Modernização do Regimento
Interno da Assembleia realiza sua reunião inaugural

criar um projeto que solucione questões
que surgiram nos últimos anos”.
Audic lembra que o atual Regimento Interno tem 29 anos e teve sua última
grande consolidação há 23 anos, em 1996.
“Na última legislatura, nós passamos por

inúmeros momentos em que o Regimento
foi questionado, inclusive com ações judiciais, tratando de temas que, a rigor, não
deveriam ser passíveis de dúvida”, acrescentou. Outro motivo citado pelo parlamentar para a atualização do Regimento

SAIBA+
A comissão se reúne todas as quartas-feiras. É
presidida pelo deputado Audic Mota, tem como
relator o deputado Danniel Oliveira (MDB) e
é composta ainda por Antônio Granja (PDT),
Elmano Freitas (PT), Leonardo Araújo (MDB),
Sérgio Aguiar (PDT) e Vitor Valim (Pros).

Confira as ações e projetos dos parlamentares
COLAR ELETRÔNICO

ACESSO GRATUITO

LIMITE DE GASTOS

JOVEM APRENDIZ

>> Romeu Aldigueri (PDT)

>> André Fernandes (PSL)

>> Soldado Noelio (Pros)

>> Fernanda Pessoa (PSDB)

O deputado Romeu Aldigueri (PDT) por meio

O deputado André Fernandes (PSL), por meio

Por meio do projeto de indicação nª 122/19, o de-

A deputada Fernanda Pessoa (PSDB), por meio de

do projeto de lei Nº. 269/19 pretende determinar

do projeto de indicação Nº 120/19, apresenta-

putado Soldado Noelio (Pros) estabelece limites

projeto de indicação N.º 4/19 propõe ao Executivo

a proibição em todo Ceará, da comercialização

do à Assembleia Legislativa do Ceará, propõe

para os gastos com solenidades, cerimônias ou

alteração na legislação vigente de modo a permitir

e uso de coleiras antilatido. Esses colares geram

alteração no inciso XXVI do artigo 52 da lei

quaisquer atos oficiais realizados com recursos

a redução do Imposto sobre Circulação de Merca-

impulsos eletrônicos e/ou descargas elétricos em

Nº 13.729/2006, de 11.01.2006, de maneira a

públicos no Estado do Ceará, para a inauguração

dorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

animais, com o fim de controlar o comporta-

dar aos militares estaduais da ativa o direito

de obras públicas. Na realização de solenidades,

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

mento e temperamento. O estabelecimento co-

ao acesso gratuito aos transportes rodoviários

cerimônias ou quaisquer atos oficiais realizadas

(ICMS) para as empresas que contratarem jovens

mercial que descumprir a proibição será multado

coletivos intermunicipais no Estado, respei-

com recursos públicos do Estado do Ceará que fa-

aprendizes no Estado do Ceará. A redução será de

no valor de R$ 1.500,00 e o tutor que for flagrado

tando-se a cota máxima de dois militares por

çam referência à conclusão de obras públicas não

até 1,5% para as empresas que contratarem no mí-

utilizando o colar eletrônico em seu animal será

veículo. O acesso gratuito fica assegurado me-

poderão ser gastos recursos que ultrapassem 0,5%

nimo 5% de suas vagas de jovens aprendizes Con-

multado no valor de R$ 1.000,00. Os valores das

diante apresentação de sua identidade militar

(meio ponto percentual) do valor global da obra,

sidera-se jovem aprendiz o maior de 14 e menor de

multas serão dobrados em caso de reincidência.

ao condutor do veículo.

limitado, sempre, ao teto de R$ 50.000,00.

18 anos, inscrito em programa de aprendizagem.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

A sociedade atual já não tolera maus tratos aos ani-

A proposição que modifica um inciso da lei visa

A matéria visa disciplinar os gastos excessivos com

O projeto visa contribuir para a contratação de jovens

mais. Nosso ordenamento jurídico protege o bem

suprimir o termo “quando fardado” permitindo o

a inauguração festiva de obras públicas. O objetivo

por parte das empresas cearenses com a redução dos

estar do animal e sanciona com penas duras os

acesso gratuito do militar apenas com sua identi-

é que haja maior moralidade da administração, em

impostos estaduais nos moldes do programa Jovem

respectivos atos de violência. Não se admite mais

ficação pois, muitas vezes, estando a caminho do

desfavor de agentes políticos que fazem uso de es-

Aprendiz, projeto em âmbito federal amparado pela

o menosprezo, as agressões aos animais, e condutas

trabalho, o fato dos militares estarem fardados nos

tratégias eleitoreiras que visam tão-somente a pro-

Lei da Aprendizagem, que tem como objetivo capa-

que ferem a sua dignidade. Projetos de lei correlatos

ônibus coletivos intermunicipais, contribui para

moção pessoal. “Infelizmente, há agentes políticos

citar tecnicamente os jovens para o mercado de tra-

já foram apresentados nos municípios de Santos/SP,

vulnerabilidade e exposição dos mesmos às ações

que realizam verdadeiros showmícios para a inau-

balho, através de parceria com empresas de grande e

Campinas/SP, Recife/PE e Rio de Janeiro e estão de

de criminosos. “Por outro lado, o agente à paisana

guração de obras, as quais muitas vezes não aten-

médio porte. Nesse projeto, o jovem é incentivado a

acordo com a Constituição que preceitua que todos

poderá atuar secretamente no combate aos crimes

dem às condições mínimas de serem inauguradas,

encontrar seu primeiro emprego, além de ser neces-

tem direito a um meio ambiente ecologicamente

de furtos e roubos dos veículos rodoviários coleti-

ou não estão a ponto de atender as finalidades que

sário prosseguir com os estudos. A aprendizagem no

preservado, protegendo os animais.

vos intermunicipais”, justifica Fernandes.

as originaram”, justificou o parlamentar.

Brasil é regulada pela CLT.
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