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Porque a TV mudou
Que venha 2013!!
Como falar com a
AssemblEia Legislativa
do Estado do Ceará
Av. Desembargador Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900 - Fortaleza – Ceará

Telefone
(XX85) 3277.2500
(XX85) 3277.2727
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
Fax
(XX85) 3277.2753

A TV Assembleia Canal 30 leva até você a programação
completa das atividades do Parlamento Estadual: as sessões
plenárias, as audiências públicas, as reuniões das comissões
técnicas e as noticias dos principais fatos do Ceará e do país.
Além disso, você também acompanha a história da nossa
gente produzida pelo núcleo de documentário da TV.

Email
epovo@al.ce.gov.br
revistaplenario@al.ce.gov.br
Av. Desembargador Moreira, 2807
Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (85) 3277.2500

O

ano de 2012 foi bastante atípico
para o Legislativo cearense.
Um ano eleitoral em que muitos
parlamentares se candidataram a cargos
eletivos ou tiveram que dar apoio em
suas bases. Deixam a Casa, a partir deste
ano, os deputados Roberto Cláudio, expresidente da Assembleia e agora Prefeito
de Fortaleza; Moésio Loiola, um dos mais
antigos parlamentares da ativa, agora
prefeito de Campos Sales; Paulo Duarte,
suplente em exercício, foi eleito para a
prefeitura de Limoeiro do Norte; e Mirian
Sobreira, como prefeita de Iguatu.
Nesta edição, o presidente Roberto
Cláudio faz um balanço de sua gestão,
apresentando os projetos que conseguiu
implantar, ao mesmo tempo em que
agradece a todos os servidores e colegas
parlamentares pelos dois anos em que
esteve à frente da Casa.
Com a saída do então presidente
Roberto Cláudio, foi composta e eleita por
unanimidade uma nova Mesa Diretora,
tendo na presidência o deputado José
Albuquerque. Oito partidos foram

contemplados com os dez cargos da Mesa
Diretora, incluindo titulares e suplentes.
Nesta edição, apresentamos um
balanço das atividades dos deputados, em
2012, destacando ainda o perfil político
dos parlamentares.
Um dos grandes destaques da
Assembleia foi o lançamento do
Projeto ALcance, pela Universidade do
Parlamento, que permitiu a mais de mil
alunos da rede de escolas públicas ter
acesso a um curso de qualidade, que lhes
permitiu estar aptos a enfrentar as provas
do Enem e, posteriormente, o vestibular.
A tão sonhada Central de Serviços
está tomando forma e, ainda este ano,
presenteará os servidores e a sociedade
de um modo geral, com um gama de
serviços, como agências de Correios e
banco e restaurante. Tudo em um só lugar.
Leia ainda as ações promovidas
pelas Comissões Técnicas e conheça um
pouco sobre o coordenador do setor de
Informática da Assembleia, Haroldo
Maranhão, que é destaque na seção “Perfil”.
Um feliz 2013 para todos!!

Hermann Hesse
Coordenador de Comunicação Social

site
http://www.al.ce.gov.br
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Queremos ouvir a sua voz
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Ao deixar a presidência da Assembleia Legislativa, para assumir a Prefeitura de
Fortaleza, o deputado Roberto Cláudio concede entrevista à Plenário, onde faz
um balanço de sua gestão à frente do Parlamento Legislativo

"O

sentimento que me move, ao
avaliar os 12 meses de trabalho à frente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, é o de gratidão:
tanto em relação a todos os servidores
da Casa, como aos colegas parlamentares”, disse o deputado Roberto Cláudio (PSB), ao fazer um balanço de sua
gestão como presidente do Parlamento Estadual. Para ele, “o apoio de todos
e o trabalho em conjunto, nos permitiram deixar um importante legado
à cidade de Fortaleza, ao Estado do
Ceará e ao Parlamento Estadual”.
Sobre as principais marcas de sua
gestão, ele enumera a busca permanente pela inovação e uma abertura
cada vez maior do Poder Legislativo
à participação da sociedade. “Com a
inauguração do novo anexo da Assembleia, o Edifício Deputado José
Euclides Ferreira Gomes, iniciado
pela Mesa Diretora anterior, ampliamos e oferecemos melhores condições
estruturais aos canais de prestação de
serviços ao cidadão, como a Casa do
Cidadão e o Procon Assembleia”, afirma, lembrando que no mesmo edifício estão funcionando a Universidade
do Parlamento, o Conselho de Altos
Estudos, o Centro Cultural do Parlamento Cearense, um auditório para
600 pessoas e um espaço para exposições, além de restaurante, que atende
aos servidores e visitantes da Casa.
Ao avaliar esses avanços, Roberto Cláudio faz questão de ressaltar
que não foi um trabalho isolado e
que ele teve o privilégio de assumir
a presidência da Assembleia em um
momento no qual o Estado do Ceará já estava vivendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e

social. “Me senti, não só responsável,
mas muito motivado a fazer com que
o Parlamento Estadual pudesse dar
uma contribuição efetiva para as discussões e ações de temas que dizem
respeito ao cotidiano do nosso Estado, como as obras da Copa do Mundo
de 2014, por meio do CAPCopa, e as
intervenções do Porto do Pecém para
a implantação da refinaria, da siderúrgica e da Zona de Processamento de
Exportação (ZPE)”, diz.

Estrutura

O resultado dessa visão, lembra
ele, foi a criação, no âmbito do Legislativo, do Conselho Consultivo,
formado por quatro estruturas da Assembleia, que são: as Comissões Técnicas, o Conselho de Altos Estudos, a
Universidade do Parlamento e o Instituto de Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Inesp).
“Esses quatro órgãos foram integrados no Conselho para criar maior
harmonia entre as ações, otimizando
os recursos e evitando duplicidades
nas linhas de atuação. Com isso, conseguimos chegar ao cidadão de forma
mais efetiva, oferecendo a oportunidade de discussões sobre temas fundamentais para o nosso Estado e para a
formação da nossa população. A Universidade do Parlamento, por exemplo,
vem atuando em duas vertentes, uma
de preparar e qualificar nosso próprio
servidor e outra de oferecer capacitação em legislação e gestão pública para
o público externo", enfatiza.
Com relação à capacitação da gestão pública, Roberto Cláudio lembra
o lançamento do MBA em “Formação

Realizamos, após 30
anos, um concurso
público para a
contratação de
novos servidores e
iniciamos um amplo
programa de estágio
com seleção pública.
Viabilizamos o Projeto
ALcance, por meio
do qual mais de mil
estudantes de escolas
públicas puderam se
preparar para o Exame
Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e o
consequente ingresso
na universidade".
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Toda essa inovação
teve também como
preocupação a questão
ambiental. De forma
pioneira entre as casas
legislativas, aderimos
à Agenda Ambiental
da Administração
Pública (A3P), sendo a
primeira Assembleia
carbono neutro do
País, efetuando o
plantio de 14 mil
mudas de árvores para
compensar emissão de
carbono na atmosfera".
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de Políticas Públicas Inovadoras” e,
entre as parcerias, a implementação
de um programa de extensão, com o
Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM), voltado para a gestão pública
municipal, atendendo a um conjunto
significativo de servidores de diversos municípios. Além disso, Roberto
Cláudio enfatiza que vai deixar, pronto para ser iniciado, um programa de
mestrado na área de gestão, que deverá servir ao Parlamento e também às
outras instituições públicas.

Concurso e debates

A preocupação com o servidor
não foi apenas na área de capacitação. “Realizamos, após 30 anos, um
concurso público para a contratação
de novos servidores e iniciamos um
amplo programa de estágio com seleção pública. Também por meio da
Universidade do Parlamento, viabilizamos o projeto que considero o mais
ousado e inovador, por sua relevância
social e por seu potencial inclusivo: o
Projeto ALcance, através do qual mais
de mil estudantes de escolas públicas,
da Capital e do Interior, puderam se
preparar para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e o consequente ingresso na universidade", relembra.
No âmbito do Conselho de Altos
Estudos, Roberto Cláudio explica que
iniciativas como o Pacto pelo Pecém
discutiram e apresentaram ideias
para o desenvolvimento do Estado,
incluindo os municípios do Vale do
Curu e Caucaia, localizados no entorno do Porto. Em outra ação, a partir
da atuação do Inesp, a Assembleia
realizou o “Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas” (FIP), que
trouxe ao Parlamento, pensadores de
vários estados e a “Jornada Municipalista”, experiência de aproximação
do Legislativo com a pauta do muni-

cipalismo e que contou com o apoio
da Associação dos Municípios e dos
Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece)
e da União dos Vereadores e Câmaras
do Ceará (UVC).
“Investimos muito, também, na
área da inovação tecnológica e modernização do Parlamento. Temos, hoje, a
Assembleia do Ceará como a primeira
a virtualizar seus processos, permitindo
que cada cidadão possa acompanhar
a tramitação de todos os projetos que
estão em andamento na Casa”, ressalta.
Além disso, acrescenta, “padronizamos normas, reduzimos desperdícios
e otimizamos práticas administrativas,
garantindo a certificação ISO 9001 de
Qualidade para o processo de gestão
das demandas legislativas, que é a função finalística do Parlamento. Implementamos, ainda, o sistema biométrico
de identificação dos parlamentares, oferecendo mais segurança ao sistema de
informação de presença e de votações
em plenário”.
Acerca do sistema de comunicação da Casa - “o mais forte canal de
controle social que a população tem
à disposição para acompanhar o funcionamento do Parlamento estadual”
-, Roberto Claúdio chama a atenção
para a criação de novos programas na
rádio FM Assembleia e na TV Assembleia, sendo que esta última passou a
transmitir em sistema digital, garantindo maior qualidade de imagem e
som aos que acompanham os trabalhos do Legislativo.
“Toda essa inovação teve também como preocupação a questão
ambiental. De forma pioneira entre as
casas legislativas, aderimos à Agenda
Ambiental da Administração Pública
(A3P), sendo a primeira Assembleia
carbono neutro do País, efetuando o
plantio de 14 mil mudas de árvores
para compensar emissão de carbono
na atmosfera", afirma.

Já na área cultural, Roberto Cláudio explica que merece destaque,
dentre as ações desenvolvidas pela
Assembleia, a inauguração do Centro
Cultural do Parlamento Cearense e a
realização do I Festival de Música da
Assembleia Legislativa, que reuniu
centenas de artistas em torno da valorização da cultura musical nordestina
e das tradições cearenses.

Mediador

Lembrando que desempenhou o
papel de presidente do Legislativo com
honra e extremo senso de responsa-

bilidade, Roberto Cláudio reafirma a
função de mediador e de magistrado
que sempre caracterizou suas ações e
que garantiu o cumprimento das prerrogativas e missões do Parlamento e
de cada parlamentar individualmente,
sem distinção. “Além disso, mantive relação com os mais diversos segmentos
da sociedade cearense, representados
por associações, sindicatos e demais
organizações não governamentais”,
completa.
“Considero essa uma das mais importantes funções de qualquer parlamentar,
razão pela qual me orgulho de ter conse-

guido servir de ponte entre os anseios da
população e as possibilidades concretas
dos poderes públicos”, enfatiza.
Falando a respeito da sua eleição
para prefeito de Fortaleza, ele conta
que segue para essa nova tarefa, com a
certeza de ter cumprido seu papel, junto com os colegas parlamentares e com
os servidores da Casa, na defesa dos
interesses do povo cearense. “Sigo também com a certeza de que terei sempre
muito orgulho em afirmar que, por dois
anos inesquecíveis da minha vida, presidi a Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará", finaliza.
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Dr. Sarto

Tin Gomes

José Albuquerque

Neto Nunes

Partido: PSB
Base Eleitoral: Fortaleza, Amontada, Várzea
Alegre, Trairi, Acopiara, Paraipaba, Paramoti,
Baturité e Umari.
Gabinete: 517
Telefone: (85) 3277-2306/3277-2889
E-mail: josesarto@al.ce.gov.br

Partido: PHS
Base Eleitoral: Fortaleza, Independência, Santa Quitéria,
Caucaia, Aquiraz, Novo Oriente, Tianguá, Aracati, Boa
Viagem e Trairi.
Gabinete: 520
Telefones: 3277-2557 / 3277-2556
E-mail: tin.gomes@yahoo.com.br

Partido: PSB
Base Eleitoral: Massapê, Iguatu, Paracuru,
Cruz, Uruburetama, Tianguá, Itatira, Itapajé,
Horizonte e Fortim.
Gabinete: 414
Telefones: 3277.2825/3277.2722
E-mail: jalbuquerque@al.ce.gov.br

Partido: PMDB
Base eleitoral: Icó, Juazeiro do Norte,
Fortaleza, Orós, Tabuleiro do Norte, Crateús,
Ipaumirm, Umari, Crato e Jaguaribe.
Gabinete: 310
Telefone: 3277-2932/3277-2777
E-mail: netonunes@al.ce.gov.br

A

D

P

O

1o Vice-Presidente

tualmente em seu 5º mandato, o deputado Sarto tem
pautado sua ação parlamentar em defesa do povo cearense. Como membro da Mesa Diretora, abriu encontros, participou de solenidades, audiências, seminários e discussões,
cumprindo com responsabilidade social o mandato que lhe
foi conferido. Como Primeiro Vice-Presidente da Assembleia,
o deputado também proferiu pareceres e decisões relativas aos
servidores da Casa.
Em 2012, Dr. Sarto pleiteou a viabilização de projetos e a
conclusão de obras, como a entrega dos 20 km de rodovia pavimentada de Trairi e a do novo posto de saúde de Paraipaba.
Os avanços também foram destaque no município de Várzea
Alegre, que foi contemplado com as assinaturas das Ordens
de Serviço da pavimentação asfáltica de oito ruas e das obras
de recuperação da BR-220. Em Amontada, a construção da
estrada na localidade Córrego da Onça também já foi iniciada.
O deputado é autor do Projeto de Indicação que visa garantir a formação popular de Condutores de Veículos Automotores no Estado do Ceará, privilegiando a população enquadrada nos projetos sociais dos governos federal, estadual
e municipal. O parlamentar tem se dedicado com afinco ao
desenvolvimento do Estado, reafirmando seu compromisso
com o povo cearense, através do cumprimento das metas de
desenvolvimento do Estado, com projetos e ações nas áreas de
saúde, educação, habitação e infraestrutura.
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2o Vice-Presidente

urante os quase dois anos de atividade na Assembleia
Legislativa, o deputado Tin Gomes trabalha a favor de
problemas existentes em nossa sociedade. Seja na segurança, saúde ou discriminação, o parlamentar está criando projetos que auxiliam na melhora de vida dos cidadãos cearenses. Um exemplo deste trabalho é a criação do Projeto de Lei
nº69/2012, que veda qualquer tipo de discriminação à criança
e ao adolescente portador de diabetes nos estabelecimentos de
ensino, sejam eles creches ou similares, e também, em instituições públicas ou privadas.
Considerado um avanço, o parlamentar cita o Projeto de
Lei de sua autoria que visa combater golpes ocorridos nas
agências bancárias do Ceará. Atualmente, já é possível encontrar bancos com divisórias, impedindo a visualização das
transações ocorridas nos caixas e a proibição do uso de celulares nas agências. Outros projetos do deputado são: instituir
a Semana do Educador Físico e a Semana Estadual da Carona
Solidária, dentre outros.

1º Secretário

ara o deputado José Albuquerque, em 2012, a Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará demonstrou, com muita
eficiência, ser uma casa conciliadora e que respeita e acolhe as
demandas da população cearense. Assim foi durante diversas
audiências públicas com a sociedade civil e também no acompanhamento transparente das eleições municipais.
Com o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia, José Albuquerque teve a função de auxiliar a todos os
deputados na condução de seus trabalhos e na interlocução
com a população e com o Governo do Estado do Ceará. Essa
capacidade de diálogo reconhecida do parlamentar é fruto de
22 anos como deputado estadual, nos quais sempre levantou
a bandeira para melhorias na Saúde, Ação Social, Educação
e na luta em favor de uma melhor ambiência para os micro e
pequenos negócios do Estado. Oriundo de uma família de tradição política em Massapê, José Albuquerque conhece a realidade dos municípios cearenses e tem se empenhado para, em
parceria com os prefeitos, melhorar a vida daquelas pessoas
que mais precisam.
O ano de 2012, no entanto, trouxe para José mais um desafio: o combate à seca no Interior do Estado. Compreendendo
ser um momento delicado, o deputado por diversas vezes se
reuniu com prefeitos e com o Governo do Estado para cobrar
e apresentar soluções.

2º SECRETÁRIO

deputado Neto Nunes, 2º Secretário da Mesa Diretora
e coordenador do projeto Atlas Cartográfico Georreferenciado, realizou, em 2012, trabalhos nas áreas de consolidação dos limites intermunicipais e interestaduais e criação de
novos municípios.
Os trabalhos envolvendo os Limites Interestaduais, iniciados em 2011, prosseguiram em 2012 com a ação da Procuradoria Geral do Estado fazendo a defesa de uma ação originária
para definição dos limites interestaduais entre Ceará e Piauí,
tendo como relator o Ministro Dias Tofolli.
Foram identificados acordos do Supremo Tribunal Federal
no qual ali se estabelecia os limites entre Rio Grande do Norte e Ceará. Coube à Procuradoria Geral do Estado pedir um
cumprimento do que foi decidido no acordo e acompanhar a
ação originária. Os limites do Ceará com Pernambuco e Paraíba estão sendo trabalhados pela Comissão de Criação de
Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais,
com apoio do IPECE, IDACE e IBGE.
Sobre os trabalhos de criação de novos municípios, o deputado Neto Nunes tem, por intermédio da Comissão, acompanhado no Congresso Nacional, em Brasília, os trabalhos
relativos à regulamentação da legislação pertinente ao retorno
aos Estados do direito de legislar sobre o assunto. O parlamentar destaca o apoio recebido pelo presidente Roberto Cláudio
para realizar esse trabalho em 2012.
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João Jaime

Téo Menezes

Manoel Duca

Ely Aguiar

Partido: PSDB	
Base Eleitoral: Acaraú, Apuiarés, Caridade,
Fortaleza, Senador Sampaio, Irauçuba, Itapajé,
Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Miraima,
Paraipaba, Pentecoste, Tejuçuoca e Umirim.
Gabinete: 321
Telefones: 3277-2567 / 3277-2566
E-mail: joaojaime@al.ce.gov.br

Partido: PSDB
Base Eleitoral: Pacatuba, Itapipoca, Pacajus, Chorozinho,
São Gonçalo, Pindoretama, Horizonte, Fortaleza,
Alcântaras, Itapajé, Mulungu, Aquiraz, Paracuru,
Uruoca, Cascavel e Maracanaú.
Gabinete: 519
Telefones: 3277-2654 / 3277-2655
E-mail: teomenezes@al.ce.gov.br

Partido: PSDC
Base Eleitoral: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Salitre,
Caucaia, Várzea Alegre, Farias Brito, Canindé e Fortaleza.
Gabinete: 501
Telefones: 3277-2650 / 3277-2651
E-mail: elyaguiar@hotmail.com
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (Membro)
Defesa do Consumidor (Membro)

O

E

Partido: PRB
Base Eleitoral: Fortaleza, Acaraú, Trairi,
Saboeiro, Ibiapina, Carnaubal, Umirim, Itarema,
Moraújo e Urubueretama.
Gabinete: 509
Telefones: 32772593/32772594
E-mail: dep.duquinha@al.ce.gov.br
Comissões: Indústria, Comércio, Turismo e Serviço
(membro) / Direitos Humanos e Cidadania
(suplente) / Fiscalização e Controle (suplente)

3º SECRETÁRIO

deputado João Jaime, em sua terceira legislatura, trabalhou intensamente em 2012 em seus redutos eleitorais,
objetivando as eleições municipais que aconteceram nesse
ano. O parlamentar defende, na Assembleia, as políticas públicas estaduais que assegurem melhor qualidade de vida aos
cearenses por meio de requerimentos, projetos e ementas. Ao
longo do ano, realizou diversos encontros políticos, onde reforçou seu apoio para a ampliação e fortalecimento das questões ambientais no Estado.
João Jaime se empenhou em assegurar que os orçamentos
do Estado e da União pudessem atender cada região do Ceará,
de acordo com suas necessidades, principalmente com relação
à infraestrutura e à saúde.
Em 2012, houve ainda grande empenho por parte do deputado quanto à questão das emancipações políticas de alguns
distritos da sua região, com especial atenção para a discussão
política desse tocante em cada localidade.
João Jaime Gomes Marinho de Andrade é empresário,
nasceu em Fortaleza, no dia 10 de novembro de 1960. É casado com Márcia Rossi Jereissati Marinho de Andrade com
quem tem três filhos: Raíssa, João Jaime e Natasha.
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4º SECRETÁRIO

leito para o seu segundo mandato no Legislativo Estadual, o deputado Teodorico Menezes definiu como
suas principais missões na Assembleia a defesa da juventude, sobretudo no tocante à prevenção e combate ao uso
de drogas e entorpecentes, e a busca por mais qualidade de
vida para o povo, ampliando o acesso à educação, saúde,
cultura, lazer e esporte.
Téo Menezes integra a Mesa Diretora como quarto secretário e, na atual legislatura, apresentou, dentre várias iniciativas, dois projetos de especial relevância para os cearenses. O
primeiro, a Proposição 109/2012, trata da acessibilidade de
portadores de deficiência e com mobilidade reduzida. O projeto de indicação enquadra o Ceará nas políticas nacionais de
promoção da acessibilidade dessas pessoas e tem o objetivo
de assegurar que elas exerçam, de forma plena, seus direitos
individuais e coletivos.
O segundo projeto incentiva a doação de leite humano
materno, por meio da isenção da taxa de inscrição em vestibular e concursos públicos estaduais às mulheres doadoras.
Segundo o parlamentar, o projeto busca aumentar a doação
para os bancos de leite, beneficiando os recém-nascidos que
necessitam desse tipo de alimento, vital na luta contra a desnutrição e na queda da morbi-mortalidade infantil.

1º SUPLENTE

A

pesar de ter nascido em Fortaleza, foi em Acaraú, onde
passou sua infância e adolescência, que Manoel Duca da
Silveira Neto iniciou sua trajetória política se elegendo prefeito
da cidade em 1977. Cargo que voltou a ocupar em 2004. Em
1986, foi eleito para o primeiro dos seus seis mandatos na Assembleia Legislativa. No parlamento estadual se destaca sua
ação em prol da valorização e divulgação da cultura do caju.
Entre seus projetos está o que institui o dia 12 de novembro como o “Dia do Caju”, no Ceará. A ideia é que a data sirva
para o desenvolvimento de várias ações para a conscientização
da importância da cajucultura e a realização de programações
e eventos direcionados ao turismo cearense.
Além disso, o parlamentar também apresentou o projeto
de indicação número 202, que altera a Lei 13.096, que autoriza a inclusão de suco de caju na merenda escolar de todos
os alunos da rede pública do Estado. A ideia do deputado é
que, além do suco de caju, os demais derivados da fruta, como
cajuína, mel, polpa, doce, rapadura, caju e ameixa, também sejam incluídos na merenda dos estudantes.

2º SUPLENTE

E

m 2012, o deputado Ely Aguiar manteve o foco de suas
ações na capital cearense, no Cariri e na Região Metropolitana de Fortaleza, o que evidencia a defesa dos interesses
desses municípios. Entre os projetos de Lei e de Indicação de
sua autoria, estão o que dispõe sobre a criação do Batalhão de
Divisas na fronteira do Ceará com o estado de Pernambuco,
e o que autoriza o Governo do Estado a criar delegacias de
narcóticos nos municípios cearenses com população superior
a 100 mil habitantes.
Na Casa, o parlamentar apresentou sete matérias, entre elas, o projeto de Criação do Programa de Reinserção de
Presos e Egressos do Sistema Carcerário do Estado do Ceará;
de criação do primeiro batalhão de divisas da polícia militar
do Estado do Ceará; de instalação de detectores de metais e
portais de Raio-X nas escolas da rede estadual de ensino que
tenham mais de 300 alunos por turno; e de criação do Juizado
Especial de Defesa do Torcedor (JEDETEC), como medida de
prevenção e repressão aos fenômenos de violência nas competições esportivas no âmbito do Estado do Ceará.
Para Ely Aguiar é indispensável que um deputado trabalhe com empenho na busca de soluções para os problemas do
povo cearense. Ele não abre mão de valores, como seriedade,
ética, respeito e humildade, pois tem plena consciência e profunda consideração ao verdadeiro valor da palavra “servir”,
por entender que esta é a sua missão.
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mesa diretora

Paulo Facó
3º SUPLENTE

Partido: PT do B
Base eleitoral: Fortaleza, Ocara, Itapajé, Maracanaú, Pires
Ferreira, Horizonte, Caucaia, Aracoiaba, Itarema e Beberibe.
Gabinete: 505
Telefones: 3277-2646 / 3277-2647
E-mail: paulo_faco@al.ce.gov.br
Comissões: Cultura e Esportes (Vice-Presidente) /
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e
Pesca (Membro)

E

m 2012, o deputado Paulo Facó apresentou mais de 180
requerimentos na Assembleia Legislativa. Tendo sua
plataforma direcionada para a valorização da educação e da
cultura, principalmente a popular, o parlamentar solicitou da
Mesa Diretora da Casa Audiência Pública para debater o Plano Estadual de Cultura e a adesão dos municípios cearenses ao
Sistema Nacional de Cultura (SNC).
Para o parlamentar, as manifestações culturais, artísticas e
folclóricas em todo o Interior do País devem ser estimuladas,
apoiadas e organizadas no sentido de gerar negócios para as
comunidades, aumentando a oportunidade de renda e valorização do talento artístico.
Dentre os projetos apresentados, o que se destaca pelo deputado é o que se refere ao crescente aumento de desmonte de
veículos automotores na Capital. Segundo dados da Delegacia
de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), em 2011,
foram roubados mais de 4 mil carros em todo o Ceará. O destino
da maior parte deles continua sendo os desmanches ilegais, onde
são retiradas as peças de maior procura para abastecer o mercado paralelo. De acordo com Paulo Facó, o objetivo do projeto é
criar mecanismos que dificultem e inibam a comercialização de
peças e veículos oriundos de roubos e furtos. “Com essa Lei em
vigor, o índice de roubo de caminhões e veículos de passeio terá
uma redução considerável”, afirma o parlamentar.
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Deputados

Antonio Granja

Augustinho Moreira

Bethrose

Partido: PSB
Base eleitoral: Jaguaribara,Vale do Jaguaribe, Fortaleza
e Itapipoca, Alto Santo, Jaguaretama, Maracanaú, Crato,
Farias Brito e Ibaretama.
Gabinete: 508
Telefones: 3277-2576 / 3277-2577
E-mail: antgranja@al.ce.gov.br
Comissões: Trabalho, Administração e Serviço Público
(Presidente) / Meio Ambiente e Des. Semiárido (VicePresidente) / Constituição, Justiça e Redação (Membro)
Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) / Seguridade
Social e Saúde (Membro) / Agropecuária (Suplente) /
Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano (Suplente)

Partido: PV
Base Eleitoral: Fortaleza, Itapiúna, Caucaia, Nova
Russas, Chaval, Paramoti, Beberibe, Itapipoca, São
Gonçalo do Amarante e São Luis do Curu.
Gabinete: 315
Telefones: 3277-2582 / 3277-2583
E-mail: augustinhomoreira@al.ce.gov.br
Comissões: Meio Ambiente e Desenvolvimento do
Semiárido (presidente) / Defesa do Consumidor (membro)
Indústria, Comércio, Turismo e Serviço (suplente)

Partido: PRP
Base Eleitoral: Fortaleza, São Gonçalo do Amarante,
Pentecoste, Paraipaba, Paracuru, Caucaia, Itapipoca, São
Luis do Curu, Aracati e Trairi.
Gabinete: 507
Telefones: 3277-2740 / 3277-2741
E-mail: bethrose@al.ce.gov.br
Comissões: Da Infância e Adolescência (Presidente) /
Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) / Seguridade
Social e Saúde (Membro) / Constituição, Justiça e Redação
(Suplente) / Educação (Suplente)

N

atural de Jaguaribara, Antônio Granja é médico especializado em ginecologia e obstetrícia. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 1999, é membro da
Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Sociedade
Cearense de Ginecologia e Obstetrícia e Conselho Estadual
de Saúde, como representante da Assembleia Legislativa.
Na sua atuação parlamentar, Antônio Granja é autor do
projeto de lei que impõe critérios para a nomeação de cargo
público de direção, o que veio assegurar maior qualificação
aos gestores de órgãos públicos. Foi, também, um projeto de
indicação de sua autoria que autorizou o Poder Executivo
estadual a criar o Programa Estadual de Proteção às Vítimas
e Testemunhas de Infrações Penais. Coube a um outro Projeto de Lei seu, o de n° 77/1999, proibir a comercialização
de armas de fogo, munições e afins em todo o território do
Estado do Ceará. Ele é autor, ainda, do Projeto de Indicação
que prevê a criação, no âmbito da Secretaria de Educação do
Estado, da Célula de Estudos e Enfrentamento do Bullyng .

R

epresentante de Fortaleza na Assembleia Legislativa –
tanto que dos 30 mil votos conseguidos na última eleição, mais de 22 mil foram obtidos na capital – Augustinho
Moreira é advogado formado pela Universidade de Fortaleza
(Unifor). Iniciou sua carreira como vereador pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), em 2000, sendo reeleito quatro anos
depois. Foi da base aliada do então prefeito Juraci Magalhães e
posteriormente da prefeita Luiziane Lins.
Sempre fez trabalhos de assistência social, atuando junto
às comunidades carentes, vivenciando de perto a miséria de
milhares de pessoas que moram nos bairros periféricos da Capital. Como vereador participou da Comissão de Defesa da
Criança e Adolescente, chegando até a vice-presidência da Câmara Municipal de Fortaleza-CE.
Eleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa
pelo PV compõe a aliança de apoio ao governador Cid Gomes
na casa. Sua atuação política tem sido marcada por defesas
contundentes em prol das comunidades carentes, apresentando vários requerimentos e projetos de interesse público,
apoiando cada vez mais as comunidades atendidas há anos
pelo trabalho desenvolvido pela Família Moreira junto aos
mais necessitados.

E

m 2012, a presidente da Comissão da Infância e Adolescência, deputada Bethrose, realizou diversas atividades
em prol da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. À
frente da campanha “Quem Cala, Consente – Violência sexual
contra crianças e adolescentes é crime!”, iniciada em 2011, a
parlamentar apresentou o balanço da realização desse movimento: a campanha percorreu 20 municípios, conscientizando mais seis mil pessoas sobre o tema. Participaram dos seminários 494 escolas e representantes de 175 cidades.
A deputada Bethrose foi anfitriã do II Encontro Nacional
de Presidentes de Comissões Legislativas Estaduais de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que
reuniu parlamentares de todo o País. Na ocasião, foi lançado o
Plano Nacional da Primeira Infância, elaborado pelo Instituto
da Infância (IFAN).
Atendendo à solicitação de deputados federais, foi realizada, em julho, uma audiência pública com os membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Câmara dos Deputados.
A deputada Bethrose relatou à CPI sobre a necessidade da
criação de delegacias especializadas no interior do Estado e o
fortalecimento dos Conselhos Tutelares.
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Deputados

Carlomano Marques

Dedé Teixeira

Delegado Cavalcante

Eliane Novaes

Partido: PMDB
Base eleitoral: Acarape, Amontada, Choró, Fortaleza,
Ibicuitinga, Ipueiras, Maranguape, Morada Nova,
Pindoretama, Piquet Carneiro, Santa Quitéria e Trairi.
Gabinete: 322
Telefones: 3277-2503
E-mail: cmarques@al.ce.gov.br
Comissões: Seguridade Social e Saúde (Presidente) /
Constituição, Justiça e Redação (Membro) / Fiscalização e
Controle (Suplente)

Partido: PT
Base Eleitoral: Icapuí, Aracati, Beberibe, Fortaleza,
Acopiara, Tabuleiro do Norte, Canindé e Limoeiro do Norte.
Gabinete: 310
Telefones: 3277-2644 / 3277-2645
E-mail: dedeteixeira@al.ce.gov.br
Comissões: Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos,
Minas e Pesca (Presidente) / Fiscalização e Controle (VicePresidente) / Agropecuária (Membro) / Educação (Membro)
/ Juventude (Membro) / Meio Ambiente e Des. Semiárido
(Membro) / Orçamento, Finanças e Tributação (Membro)

Partido: PDT
Base Eleitoral: Morada Nova. Fortaleza, Caucaia,
Horizonte, Guaiuba, Maranguape, Pacajus,
Ibicuitinga, Pacajus e Aquiraz.
Gabinete: 307
Telefones: 3277-2652 / 3277-2653
E-mail: depcavalcante@al.ce.gov.br
Comissões: Defesa Social (presidente) / Orçamento,
Finanças e Tributação (Membro) / Seguridade
Social e Saúde (Membro) / Constituição, Justiça e
Redação (Suplente) / Educação (Suplente)

Partido: PSB
Base eleitoral: Fortaleza, Crateús, Caucaia, Maracanaú,
Pentecoste, Pacajus, Sobral, Quixadá, Juazeiro do Norte
e Jaguaruana.
Gabinete: 314
Telefones: 3271-2560 / 3271-2561
E-mail: falecom@elianenovais.com.br
Comissões: Direitos Humanos e Cidadania (Presidente) /
Juventude (Vice-Presidente) / Da Infância e Adolescência
(Membro) / Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos,
/ Minas e Pesca (Suplente) / Orçamento, Finanças e
Tributação (Suplente)

E

m 2012, o deputado Carlomano Marques direcionou
suas ações para as áreas de saúde, educação, turismo e
geração de emprego, com a apresentação de projetos de lei e
de indicação que pudessem minimizar os problemas vividos
pela população cearense.
Na saúde, apresentou os seguintes projetos: o que proíbe a
exigência de caução para internação em hospitais ou clínicas
da rede pública ou privada no Estado; o que institui a Política
de Proteção à Pessoa Portadora de Autismo, assegurando tratamento adequado à manutenção de suas condições físicas e
mentais por intermédio de entidades conveniadas e parcerias
com a iniciativa privada; e o Projeto de Lei que obriga as unidades de saúde do Estado a afixarem a escala dos médicos de
plantão em locais de fácil visualização.
Na educação, apresentou o projeto que pretende tornar obrigatória a divulgação, nas escolas da rede pública estadual, dos resultados obtidos na apuração do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Carlomano também
apresentou o Projeto de Lei que determina um mínimo de 10%
das vagas para o primeiro emprego nas empresas beneficiadas
por incentivo ou isenção fiscal do Estado.
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D

efesa do meio ambiente, do turismo sustentável e da democratização do acesso às universidades públicas estaduais. Essas foram as principais linhas de atuação do deputado
Dedé Teixeira, em 2012.
O parlamentar defende a aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional 02/2012, que prevê a reserva de 50% das vagas nas universidades públicas estaduais para estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas. Dentro desse percentual, vagas para autodeclarados
pretos, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção deles
na população do Estado, segundo o último censo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
A defesa do Bioma Caatinga foi outro marco da atuação do
parlamentar. Dedé presidiu a Subcomissão de Acompanhamento da Conferência Regional de Meio Ambiente – A Caatinga na
Rio+20. A conferência regional reuniu, em Fortaleza, representantes de governos estaduais, parlamentares e do setor privado.
Foi aprovado o Projeto de Indicação 56/2012, de autoria
do deputado, que autoriza o Executivo Estadual a disciplinar as
permissões administrativas para realização do serviço de Buggy-Turismo no Ceará.

O

deputado Delegado Cavalcante é o presidente da Comissão de Defesa Social da Assembleia, que teve como
destaque, em 2012, a realização de diversas audiências públicas e debates sobre temas fundamentais para a sociedade cearense. Entre eles, “A Reforma do Código Penal”, “A Legalização
do Aborto” e “O Funcionamento da Defesa Civil no Estado”.
Cavalcante chegou à Assembleia em 2002, com uma votação recorde de mais de 140 mil votos. Sua atuação legislativa tem como destaque a questão da segurança pública. Nessa
área, além de acompanhar as ações do Governo, tem apresentado diversas propostas. Em especial, tem alertado para
o aumento da violência no interior do Estado e defendido a
criação de delegacias em todos os municípios.
A atuação do deputado envolve ainda outras áreas, como a
agricultura e a defesa do setor de cajucultura. Entre as propostas apresentadas por Cavalcante, em 2012, estão os projetos
de indicação que sugerem a criação da Secretaria Estadual de
Agricultura Familiar e o Programa de Estímulo à Atividade
Física, com o objetivo de tirar os jovens das ruas.

A

presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia, deputada Eliane Novais (PSB), realizou, nesse ano, diversas atividades voltadas para as áreas da
saúde, educação e direitos humanos.
Na defesa das mulheres, experiência que trouxe da Câmara
dos vereadores, criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos
das Mulheres da Assembleia Legislativa, que nasceu com o intuito de mobilizar os parlamentares na condução de projetos e ações
que garantam os direitos civis, políticos e sociais das mulheres.
À frente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania,
Eliane Novais realizou o I Seminário Memória, Verdade e Justiça. O encontro, que teve a presença da deputada federal Luiza
Erundina (PSB-SP), discutiu o real papel da Comissão Nacional
da Verdade.
Entre os projetos defendidos por Eliane Novais está o fim do
voto secreto na Assembleia Legislativa cearense; a proposta que
defende o tratamento de fertilização pela rede pública de saúde
do Estado; a redução de 3,8% do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) da tarifa de energia elétrica; e o
projeto de indicação que estabelece incentivo fiscal para as empresas que contratarem apenados e egressos da justiça.
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Deputados

Fernanda Pessoa

Fernando Hugo

Ferreira Aragão

Heitor Férrer

Partido: PR
Base eleitoral: Maracanaú, Fortaleza, Jardim, Campos
Sales, Boa Viagem, Capistrano, Ubajara, Guaramiranga,
Aracati e Juazeiro do Norte.
Gabinete: 306
Telefone: 3277-2781/3277-2780
E-mail: depfernandapessoa@al.ce.gov.br
Comissões: Da Infância e Adolescência (Vice-Presidente)
/ Juventude (Membro) / Seguridade Social e Saúde
(Membro) / Agropecuária (Suplente) / Desenvolvimento
Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (Suplente) /
Fiscalização e Controle (Suplente)

Partido: PSDB
Base eleitoral: Fortaleza, Jaguaruana, Ibaretama,
Itaitinga, Aquiraz, Capistrano, Crato, Eusébio, Tabuleiro do
Norte e Itapiúna.
Gabinete: 113
Telefones: 3277-2892 / 3277-2528
E-mail: fhugo@al.ce.gov.br
Comissões: Defesa do Consumidor (Presidente) /
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Suplente) /
Educação (Suplente)

Nome: Raimundo Nonato Ferreira Aragão
Partido: PDT
Base eleitoral: Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú,
Forquilha, Itapajé, São Benedito, Pacatuba, Umirim e
Redenção.
Gabinete: 502
Telefones: 3277-2630 / 3277-2631
E-mail: ferreiraaragao@yahoo.com.br
Comissões: Cultura e Esportes (Presidente) /Trabalho,
Administração e Serviço Publico (Vice-Presidente) /
Constituição, Justiça e Redação (Suplente) / Defesa do
Consumidor (Suplente) / Educação (Suplente)

Partido: PDT
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Lavras da
Mangabeira, Jaguaretama, Maracanaú, Aquiraz,
Quixeramobim, Eusébio, Sobral e Aracoiaba.
Gabinete: 315
Telefones: 3277-2666 / 3277-2667
E-mail: heitorferrer@al.ce.gov.com.br
Comissões: Viação, Transporte, Desenvolvimento
Urbano (Presidente) / Direitos Humanos e Cidadania
(Vice-Presidente) / Defesa do Consumidor (Membro) /
Seguridade Social e Saúde (Membro)

E

m sua atuação na Assembleia Legislativa, em 2012, a deputada Fernanda Pessoa elaborou 39 projetos de indicação
e 10 projetos de lei. Entre os projetos estão o da criação de um
Centro de Ortopedia no Estado do Ceará, de descontos no IPVA
para motoristas sem infrações de trânsito e do auxílio-funeral
para os doadores de órgãos e tecidos.
A maior seca dos últimos 50 anos do Ceará obteve grande
repercussão no mandato da deputada. Além de pronunciamentos, aconteceram audiências públicas para discutir e encaminhar medidas governamentais para combater os efeitos
da seca verde. Fernanda Pessoa trouxe para a Assembleia o
movimento de reestruturação do Dnocs, quando oportunizou
uma grande audiência pública no Complexo das Comissões:
o corte e a busca pela revalidação da complementação salarial
dos servidores do órgão.
A parlamentar integra a Frente Parlamentar em Defesa
das Mulheres e a Procuradoria Especial da Mulher, criadas na
Assembleia. É de sua autoria o ofício enviado à presidente Dilma solicitando reduzir para os 30 anos a idade mínima para o
exame de mamografia.
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E

m 2012, o deputado Fernando Hugo realizou várias ações
em defesa do consumidor e ampliou o debate sobre os
benefícios da chegada da refinaria, siderúrgica e do estaleiro
ao Ceará.
À frente da Comissão de Defesa do Consumidor, inaugurou
a nova sede do Procon Assembleia, no Edifício José Euclides Ferreira Gomes, anexo II da Assembleia Legislativa. No local também foi inaugurado, em parceria com a Secretaria de Justiça do
Estado do Ceará, um núcleo da Casa do Cidadão. O parlamentar também deu início neste ano, ao processo de expansão do
Procon-Assembleia, o que proporcionou aos consumidores da
capital e de outras regiões maiores condições de reivindicar seus
direitos. Já foram inauguradas três novas sedes: na Universidade
de Fortaleza; na Região do Cariri, em parceria com a Universidade Paraíso; e em Juazeiro do Norte, em parceria com a Universidade Regional do Cariri (URCA), no Crato.
Nas audiências públicas, assuntos como a má qualidade dos
serviços de telefonia móvel no Ceará e as formas de proteção aos
usuários dos planos de saúde foram amplamente debatidos. Dentre as discussões em plenário, Fernando Hugo deu destaque para
o escândalo dos banheiros e dos empréstimos consignados; às
licitações viciadas da Prefeitura Municipal de Fortaleza; o escândalo do cadastramento do Bolsa Família; e o Mensalão.

E

m 2012, o deputado Ferreira Aragão apresentou diversos
Projetos de Lei e de Indicação. Na área da saúde, teve
aprovado o projeto que obriga a afixação de cartazes educativos nos sanitários de uso público, em local de fácil visualização e leitura, contendo informações básicas sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis –DSTs, bem como as formas de
evitá-las. “Agora, resta à população fiscalizar se a lei está sendo cumprida, já que foi sancionada pelo governador do Estado”, comentou o parlamentar.
Outros 10 projetos de lei estão tramitando no Complexo
das Comissões, com destaque para o que dispõe sobre a isenção ao doador de medula óssea do pagamento de taxas de
inscrição em concursos públicos promovidos pelo Estado do
Ceará. “Tal proposição objetiva aumentar o número de doadores”, disse Ferreira Aragão.
Nesse ano, o deputado intensificou o trabalho à frente da presidência da Comissão de Cultura e Esportes, destacando-se as audiências públicas sobre a Copa do Mundo e a preocupação com a
profissão de artistas populares. Em abril, Ferreira Aragão assumiu
a vice-presidência do Conselho Estadual de Segurança Pública
(Consesp), cujo presidente é o Defensor Público Alfredo Homsi.

E

m 2012, o deputado Heitor Ferrer teve aprovados alguns
projetos de lei, como PL 2127/2012, que requer da direção da Guarda Municipal a designação de guardas municipais
para fazer a segurança da Escola CMES Professor Francisco
Maurício de Mattos Dourado; e o PL 2025/2012, que trata da
transposição do açude Banabuiú para o riacho Santa Rosa.
Outros dois projetos de lei aprovados dizem respeito à normalização das linhas que atendem o bairro Cidade 2000 (PL
1404/2012) e à inclusão do Mercado Central na rota turística
(PL 336/2012).
Já o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de
as concessionárias de serviços públicos oferecerem ao usuário
a opção de receber o documento de cobrança de seus débitos
por meio eletrônico, está em tramitação.
Também em tramitação encontra-se o PL 0065, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços
públicos oferecerem ao usuário a opção de receber o documento de cobrança de seus débitos por meio eletrônico.
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Deputados

Hermínio Resende

Ivo Gomes

Júlio César Filho

Leonardo Pinheiro

Partido: PSL
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Crateús,
Banabuiú, Nova Russas, Independência, Maranguape e
Tamboril.
Gabinete: 318
Telefones: 3277-2587 / 3277-2588
E-mail: hresende@al.ce.gov.com.br
Comissões: Agropecuária (presidente) / Seguridade
Social e Saúde (membro) / Ciência, Tecnologia e
Educação Superior (suplente) / Indústria, Comércio,
Turismo e Serviço (suplente)

Partido: PSB
Base eleitoral: Sobral, Parambu, Ubajara, Cariré,
Fortaleza, Reriutaba, Coreaú, Frecheirinha, Meruoca e
Quixeramobim.
Gabinete: 508
Telefones: 32772975
E-mail: ivogomes@al.ce.gov.br
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (membro) /
Educação (membro) / Fiscalização e Controle (suplente) /
Orçamento, Finanças e Tributação (suplente)

Partido: PTN
Base Eleitoral: Fortaleza e Maracanaú, Ocara, Pacatuba,
Maranguape, Redenção, Santana do Acaraú, Caucaia,
Barreira e Carnaubal.
Gabinete: 511
Telefones: 3277-2558 / 3277-2559
E-mail: depjuliocesarfilho@al.ce.gov.br
Comissões: Juventude (Presidente) / Educação (VicePresidente) / Cultura e Esportes (Membro) / Defesa do
Consumidor (Membro) /

E

E

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Morada Nova, Solonópole,
Iracema, Milhã, Alto Santo, Jaguaretama, Quixadá,
Acopiara e Jaguaribe.
Gabinete: 504
Telefones: 3277-2974 / 3277-2975
E-mail: leonardopinheiro@al.ce.gov.br
Comissões: Agropecuária (Membro) / Desenvolvimento
Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (Membro) /
Fiscalização e Controle (Membro) / Educação (Suplente) /
Juventude (Suplente) / Seguridade Social e Saúde (Suplente)

H

emínio Resende está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. De tradicional família política –
seu pai, Raimundo Soares Resende, foi prefeito de Crateús por
duas vezes – ele já ocupou a cadeira de vice-prefeito por duas
administrações seguidas, no caso a de Julio César (1997-2004).
Médico oftalmologista, é formado pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Integrou o corpo clínico da Santa Casa de Fortaleza, onde está até hoje, como
também a equipe do serviço de oftalmologia do Instituto de
Previdência do Estado do Ceará (IPEC). Em 1994, inaugura o
Hospital de Oftalmologia de Maracanaú, onde inicia os trabalhos voluntários voltados a comunidades carentes, não só do
município como de toda a Região Metropolitana de Fortaleza.
Além do Hospital, o deputado também mantém a clínica
Hermínio Resende, que oferece vários projetos voluntários.
Entre eles o “Olho da Gente”, que utiliza uma unidade móvel
para levar atendimento odontológico e oftalmológico a áreas
mais afastadas e carentes do município. Outro programa é o
“Fábrica de Músicos” que, em parceria com escolas públicas,
oferece ensino de arte musical, como flautas e violões, para
crianças, adolescentes e jovens.
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m seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, o deputado Ivo Gomes dá prosseguimento à tradição política
de sua família. Filho do ex-prefeito José Euclides Ferreira Gomes, irmão do também ex-prefeito de Sobral e atual governador do Ceará, Cid Gomes, e do ex-ministro da Integração Nacional e também ex-governador, Ciro Gomes, Ivo é formado
em Direito pela Universidade Federal do Ceará e mestre pela
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Sua carreira política começou ainda em Sobral, sua cidade
natal, onde foi chefe de gabinete da Prefeitura e Secretário de
Desenvolvimento da Educação. Em 2002 foi eleito pela primeira vez, repetindo o feito outras duas eleições seguidas, sendo que na última conseguiu mais de 73 mil votos, tornando-se
o segundo deputado mais votada no Estado.
Durante os últimos dois anos, abriu mão de sua cadeira na
Assembleia para atender o convite e ocupar a Chefia de Gabinete do Governador Cid Gomes. Retornou à Casa Legislativa
este ano.

m 2012, Júlio César Filho (PTN) participou de várias atividades, tais como, reuniões das Comissões Técnicas e
de audiências públicas. Entre suas ações, foi relator de importantes propostas, como o projeto de Nº 13/2012, do deputado
Professor Teodoro (PSD), que institui o Programa Estadual de
Mobilização da Sociedade Civil para a Educação e Cultura; e
o Projeto de Indicação Nº 310/2011, do deputado Paulo Facó
(PTdoB), que institui a merenda escolar orgânica no âmbito de
Sistema de Ensino Fundamental e Médio do estado do Ceará.
A defesa do Bioma Caatinga foi outro marco na atuação
do parlamentar. Como presidente da Comissão de Juventude
da Casa, Júlio César Filho propôs audiências públicas para discutir e avaliar o papel da juventude no desenvolvimento sustentável do bioma Caatinga. Realizadas nas cidades de Sobral
e Juazeiro do Norte, as audiências tiveram a presença do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam) . Os
debates fizeram parte dos eventos preparatórios realizados em
todo o Estado sobre o Bioma Caatinga, tema da “I Conferência
Regional de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga
– A Caatinga na Rio+20”, ocorrida no Ceará.
Júlio César participou da XVI Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos (CNLE), promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Natal.

C

om seu trabalho parlamentar focado, principalmente, no
interior do Estado, região do Vale do Jaguaribe e Sertão
Central, Leonardo Pinheiro não se esqueceu de Fortaleza e das
fortes raízes do tempo de estudante e residente médico. Esses
laços influenciaram numa atuação parlamentar na capital cearense, mais fortemente nos bairros do Grande Bom Jardim,
Montese, Passaré e Conjunto Ceará. Sua atuação tem levado
ao interior e à capital do Ceará ações de fortalecimento da saúde, da agricultura e do apoio aos agentes de saúde.
Sua principal ação é o Projeto de Indicação nº 219/11, que
dispõe sobre a concessão, pelo Governo do Estado, do fornecimento de tablets com acesso 3G para todos os agentes de saúde
do Estado. Com essa medida, segundo o deputado Leonardo
Pinheiro, pretende-se gerar um forte impacto na promoção da
saúde básica, além de fornecer, ao Estado, informações - em
tempo real - capazes de orientar as políticas públicas voltadas
para a área da saúde.
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Deputados

Lucilvio Girão

Lula Moraes

Mário Hélio

Mírian Sobreira

Partido: PMDB
Base Eleitoral: Fortaleza, Maranguape, Morada Nova,
Maracanaú, Eusébio, Russas e Pacatuba.
Gabinete: 301
Telefones: 3277.2674 /3277.2675
E-mail: lucilviogirao@al.ce.gov.br
Comissões: Fiscalização e Controle (Membro) / Da
Infância e Adolescência (Suplente)

Partido: PcdoB
Base eleitoral: Fortaleza e Região Metropolitana,
Maranguape e Morada Nova.
Gabinete: 513
Telefone: 3277-2595 / 3277-2596
E-mail: lulamorais@al.ce.gov.br
Comissões: Orçamento, Finanças e Tributação (Presidente)
/ Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Vice-Presidente)
/ Defesa do Consumidor (Vice-Presidente) / Educação
(Membro) / Meio Ambiente e Des. Semiárido (Membro)
m 2012, o deputado Lula Morais, que ocupa as presidências do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos e da Comissão de Orçamento Finanças e Tributação, realizou diversas atividades em prol da educação, da saúde, do
turismo e do desenvolvimento econômico.
Pelo Conselho de Altos Estudos, instalou o Pacto Pelo
Pecém, projeto que tem a finalidade de potencializar o desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), localizado em São Gonçalo do Amarante. Na condução da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi
responsável pelos trabalhos de análise e aprovação do Orçamento Estadual para 2013.
Entre os projetos do parlamentar aprovados em 2012,
está o que inclui no calendário turístico e cultural do Ceará o
Festival Nacional do Humor de Maranguape e o projeto que
estabelece o dia 25 de março, data da Abolição da Escravidão
no Ceará, como Data Magna do Estado.
O parlamentar ampliou os debates sobre a contribuição
das cooperativas para a redução da pobreza, geração de empregos e a integração social. Pelo apoio, Lula Morais foi homenageado em sessões solenes com uma placa de reconhecimento da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-CE).

Partido: PMN
Base eleitoral: Região Metropolitana de Fortaleza.
Gabinete: 302
Telefone: 3277.2939/3277.2940
E-mail: gabinete38@gmail.com
Comissões: Direitos Humanos e Cidadania (Membro) /
Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano (Membro) /
Defesa Social (Suplente)

Partido: PSB
Base eleitoral: Iguatu, Fortaleza, Sobral, Crato, Viçosa
do Ceará, Quixelô, Santana do Acaraú, Jucás, Acopiara e
Juazeiro do Norte.
Gabinete: 309
Telefones: 3277-2994 / 3277-2995
E-mail: miriansobreira@al.ce.gov.br
Comissões: Agropecuária (Membro) / Desenvolvimento
Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (Membro) /
Fiscalização e Controle (Membro) / Educação (Suplente) /
Juventude (Suplente) / Seguridade Social e Saúde (Suplente)

O

deputado Lucílvio Girão está em seu terceiro mandato
no Legislativo Estadual. Médico especializado em cirurgia geral, tem boa parte dos projetos que apresenta na Assembleia focados na área de saúde. Um dos mais importantes foi
o que criou, nos hospitais públicos, setores especializados na
realização de exames para detecção do câncer de próstata, doença que mais mata homens no Ceará.
Na área da infraestrutura viária, um projeto de sua autoria garantiu a ampliação da estrada que liga os municípios de
Maranguape, Maracanaú e Pacatuba, entre as CE-065 e CE060. O parlamentar também tem se revelado, da Tribuna do
Plenário 13 de Maio, um crítico permanente dos problemas
de mobilidade urbana da Capital e da falta de políticas mais
efetivas de educação e humanização do trânsito das cidades.
Lucílvio Girão tem, ainda, usado seus pronunciamentos
para denunciar o crescimento da violência e o envolvimento, cada vez maior, de crianças em ações criminosas. Na área
cultural, teve especial repercussão propositura de sua autoria
que tornou a vaquejada de Itapebussú patrimônio cultural cearense. Realizada há 67 anos, nesse distrito de Maranguape, o
evento é um dos mais populares do Estado e ajuda a preservar
a história, a tradição e a coragem do vaqueiro cearense.
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E

E

m seu primeiro mandato como deputado estadual, Mário
Hélio chega à Assembleia Legislativa com a disposição de
lutar em favor das causas populares e de trabalhar para melhorar a vida de todos os cearenses.
O deputado iniciou na vida política em 2003, quando assumiu, na condição de suplente, a cadeira de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. Na eleição seguinte, conquistou
a vaga de titular no Legislativo Municipal.
Na Câmara de Vereadores, permaneceu até 2011, tendo sido vice-presidente da Casa e mantido um desempenho
marcante nas várias comissões técnicas das quais participou,
como as Comissões de Orçamento, Finanças e Fiscalização, de
Transporte, Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e de
presidente da Comissão de Segurança Pública.
Durante o período em que atuou no parlamento municipal,
notabilizou-se como autor de projetos de repercussão como o
que criou o Programa Capacitando o Idoso, que dá oportunidade de reciclagem profissional a profissionais aposentados ou
que querem voltar ao mercado. Ele apresentou, ainda, projeto
que assegura a toda mãe adolescente, com idade de até 18 anos
incompletos, o direito prioritário a vaga em creche do município
Ele indicou, também, a urbanização das Lagoas do Papicu e Gengibre, criou o Bairro Cidade 2000 e determinou,
por meio de projeto, a fixação da frase ‘’As drogas matam’’, nas
carteiras estudantis municipais.

E

m 2013, a deputada Mírian Sobreira apresentou vários
projetos. Destaque para o que trata da criação da Região
Metropolitana Centro Sul, do Conselho de Desenvolvimento e Integração Social da Região Metropolitana Centro-Sul
(CDISRMCS) e do Fundo de Desenvolvimento e Integração
Social da Região Metropolitana Centro-Sul (FDISRMCS). O
objetivo é promover um maior desenvolvimento para a aquela
região e comunidades adjacentes.
Outro projeto de autoria da deputada compete ao reconhecimento da cidade de Sobral como capital da educação
cearense (Projeto de Lei nº106/2012), em que se destaca o empreendedorismo do município neste segmento.
Na área da saúde, o Projeto de Lei nº 10/2012 destaca a realidade do câncer de colo de útero, chamando a atenção das
mulheres sobre a importância de realizar exames médicos
periódicos. A matéria estabelece a criação do Programa Maio
Verde como forma de conscientizar e promover a divulgação
da importância de realizar o exame do Papanicolau.
A deputada apresentou o Projeto de Lei nº 38/2012, que estabelece a criação da “Medalha Chico Anysio”, destinada a agraciar
os profissionais do humor como forma de homenagear o ilustre
cearense e enaltecer o trabalho do profissional do humor.
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Deputados

Moésio Loiola

Patrícia Saboya

Rachel Marques

Roberto Mesquita

Partido: PSD
Base eleitoral: Campos Sales, Forquilha, Fortaleza,
Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ibicuitinga,Mucambo,
Quixeré, Salitre, Tianguá, Tururu e Viçosa do Ceará.
Gabinete: 321
Telefones: 3277-2536
E-mail: mloiola@al.ce.gov.br
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (Membro)
/ Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido
(Membro)

Partido: PDT
Base eleitoral: Fortaleza, Tauá, Pedra Branca, Ararendá,
Sobral, Maracanaú, Caucaia, Pacajus, Arneiroz e Horizonte
Gabinete: 114
Telefones: 3277-2553 / 3277-2554
E-mail: patriciasaboya@al.ce.gov.br
Comissões: Educação (vice-presidente) / Da Infância e
Adolescência (membro)

Partido: PT
Base eleitoral: Quixadá, Banabuiú, Capistrano, Choró,
Fortaleza, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Madalena,
Ocara e Senador Pompeu.
Gabinete: 313
Telefones: 3277.2973/3277.2972
E-mail: rachelmarques@al.ce.gov.br
Comissões: Educação (Presidente) / Ciência, Tecnologia
e Educação Superior (Membro) / Juventude (Membro) /
Fiscalização e Controle (Suplente) /Orçamento, Finanças
e Tributação (Suplente) /Trabalho, Administração e
Serviço Publico (Suplente)

Partido: PV
Base Eleitoral: Fortaleza, Amontada, Aracati,
Itarema, Caridade, Itapipoca, Apuiarés, Itaitinga,
Barreira e Paramoti.
Gabinete: 312
Telefones: 3277-2915 / 3277-2916
E-mail: robertomesquita@al.ce.gov.com.br
Comissões: Agropecuária (Vice-Presidente) /
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e
Pesca (Vice-Presidente) / Industria, Comercio, Turismo e
Serviço (Membro) / Defesa do Consumidor (Suplente) /
Orçamento, Finanças e Tributação (Suplente)

A

E

M

oésio Loiola é um dos veteranos da Assembleia Legislativa. Disputou sua primeira eleição em 1986, quando
ficou na suplência. Em 1988, foi efetivado e depois foi reeleito para os seis mandatos consecutivos. Foi presidente da
Assembleia, em 1996, e teve atuação marcante nas comissões
técnicas da Casa. Presidiu várias delas e esteve à frente da Comissão de Defesa do Consumidor entre 2003 e 2008. Atuou
também como relator ou presidente de várias Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).
No primeiro semestre de 2012, esteve afastado da Assembleia
por alguns meses por conta de um problema de saúde. Mesmo
assim teve grande atuação nos debates sobre o projeto que originou a Lei da Ficha Limpa para ocupantes de cargos comissionados no Estado. Moésio tem se destacado também na cobrança de
mais apoio para a população interiorana vítima da seca.
Atualmente, Moésio Loiola é o líder da bancada do PSD na
Assembleia. No início de outubro foi eleito prefeito do município
de Campos Sales, no Sul do Estado, e deixa o Legislativo Estadual
depois de 24 anos de atuação parlamentar consecutiva. Na sua
vaga, deve ser efetivado o deputado Professor Teodoro (também
do PSD), que já vinha atuando na Casa como suplente.
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E

m março de 2012, a deputada Patrícia Saboya presidiu
o IX Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas,
que teve o tema “Coletivos artísticos e recomposição urbana: o
caso da Praia de Iracema”. Segundo a parlamentar, “Fortaleza
é uma cidade encantadora e qualquer intervenção que venha
a ser feita na Praia de Iracema deve ser discutida ao máximo”.
Em maio, a Assembleia Legislativa sediou o 2º Encontro
Nacional de Presidentes de Comissões Legislativas Estaduais de
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente realizado em parceria com a Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente e com o Instituto da Infância.
Na ocasião, foi lançado o Plano Nacional da Primeira Infância
e o Guia Metodológico para elaboração dos Planos Municipais.
A deputada Patrícia Saboya ministrou palestra sobre “O papel
das comissões parlamentares na promoção da primeira infância”.
A deputada foi convidada a participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes instalada pela Câmara Federal. O colegiado,
que teve 120 dias de funcionamento, procurou formular políticas públicas para o enfrentamento do crescente número de
denúncias sobre turismo sexual e exploração sexual de meninos e meninas. O depoimento da deputada Patrícia Saboya foi
baseado no seu trabalho enquanto senadora, que investigou os
crimes dessa natureza em todo o Brasil na CPI da Exploração
Sexual, entre 2003 e 2004.

defesa da mulher, o fortalecimento da agricultura familiar, o estabelecimento do jovem como sujeito de direito e
melhorias na educação compõem as principais ações, em 2012,
da deputada Rachel Marques. No início do ano, a parlamentar
solicitou a criação da Procuradoria Especial da Mulher.
Entre as atribuições da Procuradoria Especial da Mulher
estão: receber, examinar e encaminhar as denúncias de violência e discriminação contra as mulheres; fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo estadual, que visem
à promoção da igualdade de gênero, assim como implantar
campanhas educativas no Estado.
Como representante das Assembleias Legislativas do Brasil, Rachel foi eleita juntamente com 40 conselheiros titulares e
suplentes para fazer parte da nova gestão do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve).
A deputada requereu por meio do Projeto de Indicação, a
criação do Fórum Estadual de Educação (FEE), que foi instituído com o objetivo de ser um órgão consultivo e permanente, servindo de espaço democrático de deliberação de políticas
públicas educacionais, na defesa da promoção e da qualidade
social da educação, através de reuniões, debates e seminários.

m 2012, o deputado Roberto Mesquita propôs cinco projetos, dos quais três já foram aprovados: o que institui,
no âmbito do Estado do Ceará, a isenção de ICMS de todos
os produtos oriundos da agricultura familiar, fornecidos para
merenda escolar nos municípios cearenses; o que dispõe sobre
a taxação em 5% da alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação e prestação de serviços (ICMS) dos agrotóxicos utilizados no agronegócio no Ceará, instituindo o fundo
verde de recuperação e preservação ambiental; e o projeto de
criação de um fundo especial de combate às drogas no Estado.
Na Assembleia Legislativa, o deputado trabalha no intuito
de ampliar para todo o Ceará diversos projetos na área de desenvolvimento regional, partindo em defesa de políticas destinadas à área rural. Roberto Mesquita tem se posicionado firmemente na defesa do consumidor e na vigilância da atuação
do Governo Estadual e de Fortaleza, além de acompanhar de
perto as necessidades de outras cidades do interior do Estado.
Roberto Mesquita foi eleito vereador de Fortaleza em
2008, exerceu o mandato até 2010, ano em que foi eleito deputado estadual, sendo votado por 57.092 cearenses, grande
parte somente em Fortaleza, principal base eleitoral.
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Deputados

Rogério Aguiar

Ronaldo Martins

Sérgio Aguiar

Sineval Roque

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Marco, Massapé, Santana do
Acaraú, Bela Cruz, Itapajé, Morrinhos, Guaraciaba do
Norte, Miraíma e Carnaubal.
Gabinete: 510
Telefones: 3277-2658 / 3277-2659
E-mail: raguiar@al.ce.gov.com.br
Comissões : Agropecuária (Membro) / Defesa Social
(suplente) / Direitos Humanos e Cidadania (suplente)
/ Fiscalização e Controle (suplente) / Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Semi-árido (suplente)

Partido: PRB
Base eleitoral: Caucaia, Fortaleza, Maracanaú,
Eusébio, Aquiraz, Maranguape, horizonte, Itaitinga,
Pacatuba e Sobral.
Gabinete: 512
Telefones: 3277-2901 / 3277-2902
E-mail: ronaldomartins@al.ce.gov.br
Blog: www.ronaldomartinsce.blogspot.com
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (Membro)
/ Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas
e Pesca (Membro) / Cultura e Esportes (Suplente) /
Educação (Suplente)

Partido: PSB
Base Eleitoral: Camocim, Granja, Ipu, Fortaleza,
Barroquinha, Bela Cruz, Chaval, Itapajé, Uruoca e Ibiapina.
Gabinete: 504
Telefones: 3277-2978 / 3277-2979
E-mail: dep.sergioaguiar@al.ce.gov.br
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (Presidente)
/ Defesa Social (Vice-Presidente) / Industria, Comercio,
Turismo e Serviço (Vice-Presidente) / Educação
(Membro) / Fiscalização e Controle (Membro) /
Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) / Trabalho,
Administração e Serviço Publico (Membro) / Viação,
Transporte, Desenvolvimento Urbano (Membro)

Partido: PSB
Base Eleitoral: Crato, Aiuaba, Tarrafas, Potengi, Assaré, Nova
Olinda, Jati, Campo Sales, Araripe e Antonina do Norte.
Gabinete: 305
Telefones: 3277-2562 / 3277-2563
E-mail: sroque@al.ce.gov.br
Comissões: Fiscalização e Controle (Presidente)/ Defesa
do Consumidor (Suplente) / Orçamento, Finanças e
Tributação (Suplente)

V

eterano na Assembleia Legislativa, Rogério Aguiar
chega ao seu quinto mandato na Casa. Natural de
Massapé, o parlamentar, ainda adolescente, mudou-se com
a família para Marco onde, posteriormente, iniciou sua carreira política na década de 80 como vereador, prefeito e depois deputado estadual.
Responsável pela implantação do Pólo Moveleiro da cidade de Marco, hoje em pleno funcionamento, gerando emprego
para milhares de pessoas nos municípios de Marco, Acaraú,
Bela Cruz, Cruz e Santana do Acaraú, Rogério Aguiar não
prioriza grandes discursos, preferindo focar seu trabalho na
implantação de projetos que beneficiem as comunidades da
sua região como um todo.
Neste novo mandato, Rogério Aguiar vem intensificando
a continuidade em prol destas comunidades. Entre os destaques estão o Perímetro Irrigado do Baixo-Acaraú, destinado
à exportação de frutas para o exterior; Construção de Passagens Molhadas em diversos municípios da região; e Instalação
de telefones públicos comunitários em várias localidades do
Baixo-Acaráu.
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O

ano de 2012 marcou o quinto mandato do deputado
Ronaldo Martins à frente da Ouvidoria da Assembleia
Legislativa. Nesse período, o órgão realizou cerca de seis mil
atendimentos. Os números são um indicativo de que o trabalho do Ouvidor está surtindo o efeito de estreitamento da relação entre o Poder Legislativo e a população cearense. Com
a vigência da nova Lei de Acesso à Informação, a Ouvidoria
ganhou um papel relevante em 2012, passando a centralizar os
pedidos de informação dirigidos ao Parlamento.
Outra conquista foi a escolha do Ceará como sede, em
2014, do 17º Congresso Brasileiro de Ouvidorias, o maior
evento do setor na América Latina. A atuação da Ouvidoria
Parlamentar junto à Associação Brasileira de Ouvidores foi
decisiva para trazer o evento para o Ceará.
Em 2012, o parlamentar teve aprovado o seu Projeto de Lei
convertido na Lei Estadual 15.192/2012, que define normas
para o descarte seguro de medicamentos vencidos ou fora de
uso. Outro projeto de sua autoria versa sobre a criação do Fundo Estadual para a Recuperação de Drogaditos (FERD) que
garante recursos para as ações do poder público na prevenção
e tratamento de pessoas com dependência química.

E

m 2012, o deputado Sérgio Aguiar assumiu novas atividades junto ao legislativo cearense. Participou, ao lado do
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, da visita aos complexos industriais de Suape, em Pernambuco, e de Camaçari, na Bahia, com o intuito de acompanhar o
processo de desenvolvimento nessas regiões e contribuir com a
construção de uma estratégia pactuada e articulada pelo Conselho de Altos Estudos, que possibilitará o desenvolvimento
sustentável do Complexo Industrial Portuário do Pecém.
O deputado participou, como relator, das discussões sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual
para 2013, e representou a Comissão de Turismo da Assembleia
na reunião do Colegiado de Presidentes de Comissões do Turismo, no Rio de Janeiro, um evento que propiciou o recebimento
de apoio e incentivos sobre as ações desenvolvidas nos estados
brasileiros para a realização da Copa do Mundo de 2014.
O parlamentar participou da Conferência Nacional dos
Membros dos Legislativos Estaduais, em Natal.

C

umprindo o quarto mandato de deputado estadual na
Assembleia Legislativa, Sineval Roque atuou em 2012 no
processo de fiscalização do Poder Executivo e trabalhou em
prol da melhoria da qualidade de vida da população cearense, em especial da Região do Cariri. Preocupando-se também
em melhorar a vida de crianças cearenses que estão enfermas,
porém, não querem deixar de estudar, Sineval Roque apresentou projeto de indicação nº45/12, solicitando a criação, junto
à Secretaria de Educação Básica do Ceará, do Programa de
Acompanhamento e Escolarização Hospitalar (PAEH), na
rede pública de saúde do Estado.
Além de apresentar projetos de lei e de indicação, o parlamentar enviou ofícios e requerimentos aos órgãos competentes cobrando a execução de ações em diversas áreas, como
segurança pública, infraestrutura e educação, na cidade do
Crato. Dentre elas: a inclusão de uma delegacia de polícia civil
na cidade, a construção de um elevador no Bairro Seminário
e de uma estação de metrô nas proximidades do terminal da
Petrobrás e da Ceará Gás Butano.
O parlamentar conseguiu ainda, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), a inclusão de diversas cidades do Cariri no programa “Caminhão do Cidadão”, que já
beneficiou milhares de pessoas com a emissão de documentos
básicos, como por exemplo, a identidade.
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Deputados

suplentes

Vanderley Pedrosa

Welington Landim

Antonio Carlos

Danniel Oliveira

Partido: PTB
Base Eleitoral: Fortaleza, Caucaia, Nova Russas, Croatá,
São Benedito, Canindé, Ipueiras, Guaraciaba do Norte, Ipu
e Hidrolândia.
Gabinete: 506
Telefones: 3277-2976 / 3277-2977
E-mail: vanderleypedrosa@al.ce.gov.br
Comissões: Ciência, Tecnologia e Educação Superior
(Membro) / Defesa Social (Membro) / Fiscalização e
Controle (Membro) / Desenvolvimento Regional, Recursos
Hídricos, Minas e Pesca (Suplente) / Juventude (Suplente) /
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido (Suplente)
/ Viação, Transporte, Desenvolvimento Urbano (Suplente)

Partido: PSB
Base Eleitoral: Brejo Santo, Missão Velha, Jardim,
Porteiras, Quiterianópolis, Mauriti, Fortaleza, Penaforte,
Milagres e Assaré.
Gabinete: 111
Telefones: 3277-2822 / 3277-2823
E-mail: wlandim@hotmail.com
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (VicePresidente) / Defesa Social (Membro) / Fiscalização e
Controle (Membro)

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Maracanaú, Crato, Caucaia,
Baturité, Morada Nova, Pacajus, Moraújo, Bela Cruz e
Nova Olinda.
Gabinete: 317
Telefones: 3277.2829/3277.2511
E-mail: dep.antoniocarlos@gmail.com
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (membro) /
Fiscalização e Controle (membro) / Defesa Social (membro)
/ Trabalho, Administração e Serviço Público (membro)

A

G

Partido: PMDB
Base Eleitoral: Milagres, Lavras da Mangabeira,
Fortaleza, Catarina, Juazeiro do Norte, Cedro,
Guaraciaba do Norte, Ipaumirim, Fortim e Caririaçu.
Gabinete: 508
Telefones: 3277-2640 / 3277-2508
E-mail: gabdannieloliveira@yahoo.com.br
Comissões: Constituição, Justiça e Redação (Membro)
/ Cultura e Esportes (Membro) / Direitos Humanos e
Cidadania (Membro) / Fiscalização e Controle (Membro)
/ Industria, Comercio, Turismo e Serviço (Membro)
/ Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) /
Juventude (Suplente)

A

dvogado e tendo como destaque sua participação em
causas previdenciárias envolvendo a população carente,
o deputado Vanderley Pedrosa apresentou dois projetos de lei,
178 requerimentos, sendo que destes, 172 foram aprovados.
Sempre presente nas sessões em plenário, registrou 100% de
frequência. O parlamentar tem atuado na formulação de projetos voltados para a região oeste do Estado, onde está localizada sua cidade natal, Nova Russas. As suas principais áreas
são: agricultura familiar, saúde, educação, geração de emprego
e renda, segurança alimentar e assistência social no campo.
Com uma postura refletida em suas atividades na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2012, o parlamentar ajudou na
aprovação dos projetos de autoria do Poder Executivo para o
desenvolvimento do Estado.
Vanderley ressalta que em 2013 continuará a sua caminhada em busca de investimentos na educação, segurança, saúde,
estradas e agricultura familiar. Acredita que as suas ações irão
beneficiar não apenas a sua região, mas todo o Ceará, uma vez
que a sua atuação envolve parceria com o Governo do Estado
em programas voltados para a população cearensse.
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defesa pela doação de órgãos foi uma das principais pautas do programa parlamentar do deputado Welington
Landim em 2012. Ele ocupou a tribuna em 16 oportunidades
para revelar números incentivadores e ajudar na campanha
de conscientização para que todos, indistintamente, doem
órgãos e tecidos para transplantes.
Há algum tempo, o parlamentar abraçou essa causa e segue
na empreitada de conseguir ampliar o número de participantes desse ato humanitário. Segundo o deputado, o crescimento
no número de doadores está diretamente ligado ao sentimento de confiança em um sistema público de transplantes.
Sobre o tema, o deputado tem divulgado o incentivo ao
transplante de medula óssea. Ele anunciou que um processo de
licitação está em andamento pelo Governo do Ceará para a construção de uma unidade com oito leitos, sendo quatro para transplante autólogo, três para o alogênico (em que as células vêm de
um doador externo) e um de retaguarda. Hoje, quem precisa do
transplante alogênico, busca-o em outros estados. As obras devem começar no início de 2013 e a expectativa é que os procedimentos sejam realizados já no segundo semestre do mesmo ano.
Para Welington Landim, é preciso que mais pessoas se cadastrem, doem órgãos e mais vidas sejam salvas. E que o Ceará continue dando exemplo para o Brasil na realização de transplantes.

raduado em Filosofia pela Universidade Estadual do
Ceará (Uece), professor e radialista Antônio Carlos de
Freitas Souza iniciou sua carreira política com a retomada dos
movimentos estudantis na capital no final dos anos 80. Depois
de filiar-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi membro
do Diretório Municipal e hoje é vice-presidente da Executiva
Estadual da legenda. Foi assessor político e de educação dos
mandatos de vereadora e deputada estadual de Luizianne Lins.
Na gestão de Luizianne na Prefeitura de Fortaleza, foi Ouvidor
Geral do Município e posteriormente assessor especial do gabinete da prefeita.
Estreou na Assembleia Legislativa em 2009, quando recebeu mais de 33 mil votos. Alcançou uma cadeira no Parlamento estadual com a saída de deputados que assumiram cargos
no governo Cid Gomes, chegando a ser líder do governador
na Casa.

C

om um trabalho voltado, principalmente, para o combate às drogas, a geração de emprego, renda e capacitação, além de projetos estruturantes, deputado Danniel
Oliveira é hoje um dos principais destaques do PMDB no
parlamento estadual. No total, foram apresentados pelo
parlamentar, em 2012, três Projetos de Lei, três Projetos de
Indicação e 81 requerimentos.
É autor do Projeto de Indicação nº 215/2011, que cria os
Centros Regionais Especializados no Tratamento de Dependentes Químicos, equipamento para dar suporte aos dependentes, com profissionais especializados. Também é de sua
autoria o Projeto de Lei Complementar - PLC nº 07/2011, que
prevê a criação do Fundo Estadual de Prevenção, Recuperação
e Combate às Drogas. O projeto dispõe sobre a destinação de
todos os bens adquiridos com o tráfico de entorpecentes para
a recuperação e assistência aos dependentes químicos.
Presidente do Comitê de Acompanhamento das Ações da
Copa de 2014 (CapCopa), criado pela Assembleia para acompanhar as ações do Mundial de 2014, o parlamentar afirma
estar satisfeito com o ritmo das obras.
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SUPLENTES

Inês Arruda

Mailson Cruz

Nenen Coelho

Paulo Duarte

Partido: PMDB
Base Eleitoral: Caucaia, Fortaleza, Aurora, Cariús,
Mucambo, Paraipaba, Ocara, Pacajus, Apuiarés, Aratuba
e votação em 139 municípios.
Gabinete: 514
Telefones: 3277-2584 / 3277-2585
E-mail: deputadainesarruda@hotmail.com
Comissões: Educação (Membro) / Infância e Adolescência
(Membro) / Orçamento, Finanças e Tributação (Suplente)
/ Fiscalização e Controle (Suplente) / Seguridade Social e
Saúde (Suplente) / Direitos Humanos e Cidadania (Suplente)
/ Indústria, Comércio, Turismo e Serviços (Suplente) /
Juventude (Suplente) / Cultura e Esporte (Suplente)

Partido: PRB
Base Eleitoral: Limoeiro do Norte, Morada Nova.
Fortaleza, Russas, Quixeré, Jaguaretama, Tabuleiro do
Norte, Iracema, São João do Jaguaribe e Sobral.
Gabinete: 307
Telefones: 3277-2652 / 3277-2653
E-mail: limoeiro21@hotmail.com
Comissões: Desenvolvimento Regional, Recursos
Hídricos, Minas e Pesca (Suplente) / Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Semiárido (Suplente) / Ciência,
Tecnologia e Educação Superior (Suplente)

Partido: PSD
Base eleitoral: Crateús, Independência, Novo Oriente e
Quiterianópoles.
Gabinete: 510
Telefone: 3277-2508/3277-2640
E-mail: nenencoelho@al.ce.gov.br

Partido: DEM
Base eleitoral: Limoeiro do Norte, Russas, Quixeré, São
João do Jaguaribe e Jaguaruana.
Gabinete: 515
Telefone: 3277-2913/32772914.
E-mail: epovo@al.ce.gov.br
Comissões: Da Infância e Adolescência (Presidente)/
Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) /
Seguridade Social e Saúde (Membro) / Constituição,
Justiça e Redação (Suplente) / Educação (Suplente)

I

nês Arruda exerce pela terceira vez o mandato de deputada
estadual com forte atuação em defesa da mulher, da criança
e adolescente e do idoso.
Dentre os projetos de lei que apresentou, destacam-se a instituição do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na rede estadual de ensino (Lei nº 15.187/12)
e a instituição do Programa Estadual Cantina Saudável, nos
estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado do Ceará (Lei nº 15.205/12).
Também são de sua autoria: criação do Serviço Disque
Denúncia de Combate ao Bullying no Estado do Ceará, denominado Disque-Bullyng (Lei nº 14.943/11); instituição do
dia e semana estaduais de prevenção e combate ao bullying
(Lei nº 14.929/11); criação da Semana Estadual da Mulher (Lei
nº 14.914/11); instituição da Política Estadual de Incentivo à
Doação de Sangue (Lei nº 14.940/11); criação da Campanha de
Mobilização para o Registro Civil de Nascimento no Estado do
Ceará (Lei nº 15.078/11); e criação do Programa Minha Noite é
Show de Bola, na rede estadual de ensino, durante o ano letivo,
bem como no período de férias escolares (Lei nº 15.092/11).
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O

deputado Maílson Cruz tem como principal foco da
sua atuação parlamentar a defesa do setor agropecuário.
Tem também forte atuação nas comissões técnicas da Assembleia, em especial na Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. Dentre suas principais
ações no Legislativo em 2012, destacam-se a defesa do Projeto
de Desenvolvimento Agropecuário do Baixo Jaguaribe e a
participação nos debates sobre a instalação do Centro Especializado em Odontologoa (CEO) e da Escola Profissionalizante em Limoeiro do Norte.
Maílson Cruz foi diretor de Irrigação da Secretaria de
Agricultura do Estado durante o governo Ciro Gomes,
(1991/ 1993) e secretário de várias pastas na Prefeitura de
Limoeiro do Norte, sua principal base eleitoral. Na eleição
de 2010, Maílson Cruz foi o primeiro suplente do seu partido, o PRB. Assumiu a vaga em 2011, quando o deputado
Francisco Pinheiro (PT) foi indicado para a Secretaria de
Cultura do Estado (Secult). Em 2012, voltou ao cargo quando Pinheiro retornou à secretaria. Foi também candidato a
Prefeito de Limoeiro do Norte.

O

deputado Nenen Coelho tem pautado sua trajetória política em defesa do homem do campo. Sua grande preocupação é propor meios para a melhor convivência do sertanejo com as dificuldades impostas pela seca. Nesse sentido,
em 2012, ocupou a tribuna da Assembleia por diversas vezes,
em defesa do povo do sertão cearense.
Em 2012, Nenen Coelho participou de reuniões das Comissões Técnicas e das audiências públicas realizadas no parlamento cearense. Entre suas ações, destaca-se o Projeto de Lei
que agraciou o Arcebispo de Crateús com o titulo de cidadão,
como forma de agradecimento pelo seu trabalho junto ao
povo de Crateús.
No plenário da Assembleia, entre seus pronunciamentos,
destaca-se a sua defesa na distribuição dos royalties do petróleo entre todos os estados brasileiros. Seu apoio para o projeto
de distribuição dos royalties, proposto pelo Senado e já aprovado pela Câmara Federal, se dá pela crença de que o mesmo
permitirá avanços consideráveis para a população do nordeste
e norte, tão carente de recursos.

L

iderança política da Região do Vale do Jaguaribe, Paulo
Duarte chegou à Assembleia em 1991 e voltou à Casa nas
legislaturas seguintes, eleito ou como suplente. Em 2010, ficou
na suplência, mas assumiu o mandato em 2011, durante licença do deputado Idemar Citó (DEM). Sua atuação no Legislativo teve como principais eixos a questão da segurança pública
no Estado e a defesa do pequeno produtor rural.
Em destaque, a sua proposta de instalação do Batalhão de
Policia Militar de Fronteira, para inibir a entrada de bandidos
vindos de outros estados.
Advogado e delegado federal, especialista em combate ao
crime organizado, Paulo Duarte já chefiou os setores Fazendário e de Entorpecente do Departamento de Polícia Federal
no Ceará. Foi também Secretário de Justiça do Estado no segundo governo Tasso Jereissati (1995-1998) e subsecretário de
Segurança Pública entre 1997 e 1999. Em outubro de 2012,
Paulo Duarte foi eleito prefeito de Limoeiro do Norte, sua
principal base eleitoral.
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Suplentes

Licenciados em cargos do governo

Professor Teodoro

Camilo Santana

Mauro Filho

Nelson Martins

Partido: PSD
Base Eleitoral: Fortaleza, Sobral, Beberibe,
Reriutaba, Forquilha, Crateús, Maracanaú,
Aracoiaba, Caucaia e Varjota.
Gabinete: 112
Telefones: 3277-2930 / 3277-2931
E-mail: profteodoro@al.ce.gov.br
Comissões: Ciência, Tecnologia e Educação Superior
(Membro) / Defesa Social (Membro) / Direitos Humanos
e Cidadania (Membro) / Educação (Membro) /
Orçamento, Finanças e Tributação (Membro) / Trabalho,
Administração e Serviço Publico (Membro)

Partido: PT
Base eleitoral: Barbalha, Juazeiro do Norte, Fortaleza,
Mauriti, Crato, Quixeramobim, Itapipoca, Senador
Pompeu, Morrinhos, e Piquet Carneiro.
Cargo atual: Licenciado para ocupar o cargo de
secretário estadual das cidades.

Partido: PSB
Base eleitoral: Fortaleza, Aquiraz, Quixeramobim,
Pentecoste, Tamboril, Barreira, Cascavel, Cedro,
Redenção e Russas.
Cargo atual: Comandando a Secretaria de Finanças do
Estado (Sefaz).

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Ipueiras, Hidrolândia, Meruoca,
Jucás, Pires Ferreira, Independência, Viçosa do Ceará,
Santa Quitéria, e Mauriti.
Cargo atual: Está à frente da Secretária do
Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA).

Gony Arruda

Prof. Pinheiro

A

ções em defesa da família e da educação permanecem na
lista de prioridades da atuação do deputado Professor Teodoro. Em 2012, quatro projetos de lei foram apresentados. Desses, um já foi aprovado e três estão tramitando. De janeiro a outubro desse ano, o deputado deu entrada em 238 requerimentos.
Entre os projetos de lei apresentados está o que institui o
Selo Empresa Destaque em Solidariedade. O selo será atribuído às empresas privadas que realizarem campanhas de doação
de sangue, medula óssea e órgãos, com o intuito de conscientizar a população do gesto de cidadania.
Em relação aos projetos de indicação, o parlamentar apresentou três proposituras, a exemplo do que institui o Programa
Estadual de Mobilização da Sociedade Civil para a Educação e
Cultura. O projeto tem o objetivo de conscientizar a sociedade
para participar intensamente na tarefa de universalizar a educação e colocar todos os jovens na escola de qualidade.
Professor Teodoro ressaltou, ainda, a criação do Centro
Dom Helder Câmara de Formação Política, a criação da Subcomissão em Defesa da Família e a posse como Vice-reitor da
Universidade do Parlamento Cearense.
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Perfil: Partido – PSD
Base eleitoral: Granja, Camocim,. Tianguá, Fortaleza,
Coreaú, Barroquinha, Frecheirinha, Martinópole, Jijoca
de Jericoacoara e Cariré.
Cargo atual: Assumiu a Secretaria de Esportes do Ceará.

Partido: PT
Base eleitoral: Fortaleza, Itaitinga, Palmácia, Aracati,
Jaguaribara, Maracanaú, Jaguaribe, Paraipaba, Acarape
e Nova Russas.
Cargo atual: Ocupa o cargo de titular da Secretaria da
Cultura do Ceará (Secult).
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[ Mesa Diretora> biênio 2013/2014

Novos integrantes da Mesa
Diretora assumem em 2013
O deputado José Albuquerque (psb) será o novo presidente da
Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos. A nova Mesa
Diretora tomará posse no dia primeiro de fevereiro.

A

Assembleia Legislativa elegeu,
na sessão do ultimo dia 4 de
dezembro, a sua nova Mesa Diretora,
para biênio 2013/2014. A eleição foi
rápida e consensual, comandada pelo
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio, com a participação de 45 dos 46
parlamentares, já que o deputado Dedé
Teixeira (PT), encontrava-se em viagem
oficial ao exterior. Ao registrar a chapa,
momentos antes da votação, o deputado
José Sarto (PSB) disse que esse processo
procurou, de forma consensual e pacificada, atender ao critério da proporcionalidade entre os partidos com assento na
Assembleia, com embasamento no Regimento Interno da Casa.
Ele explicou ainda que para a eleição
da Mesa Diretora tocou três importantes
funções para o PSB: deputado José Albuquerque (PSB), como presidente, com
seis mandatos, qualificada pela postura,
pelo conhecimento da Casa, cabendo
ainda a primeira secretaria, onde o partido, de forma consensual, resolveu indicar o deputado Sergio Aguiar, e o primeiro vogal ao deputado Sineval Roque.
Ao proclamar o resultado, o presidente Roberto Cláudio (PSB) enfatizou
que não houve nenhuma abstenção, nenhum voto em branco ou voto contrário aos integrantes da nova direção do
Poder Legislativo Estadual, eleita por
unanimidade. Oito partidos foram contemplados com os 10 cargos da Mesa
Diretora, incluindo titulares e suplentes.
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Continuidade

José Albuquerque está no exercício de seu sexto mandato como
deputado estadual. Ocupava, anteriormente, a vaga de 1º secretário da
Mesa Diretora. Ao longo de sua atuação parlamentar, vem se destacando
como um político autodefinido de
centro-esquerda, atuando prioritariamente nos setores de saúde, ação social, educação e em favor dos micros
e pequenos empresários. Natural de
Massapé, Albuquerque tem 57 anos e
é formado em Matemática, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Em seu primeiro pronunciamento,
o presidente eleito agradeceu a todos os
colegas e partidários, afirmando que esta
é uma missão difícil, mas a Mesa Diretora eleita irá dar continuidade ao trabalho
realizado pelo atual presidente e pelos
demais que o antecederam. “Vamos trazer cada vez mais pessoas para as audiências públicas, fazer a intermediação entre
governo e sociedade e dar sugestão para
grandes projetos. Queremos o melhor
para o Ceará, um Estado pobre e que
precisa de projetos para que possamos
erradicar a miséria”, afirmou.
Já o presidente Roberto Cláudio
reconheceu o trabalho, a história e a representatividade de cada um dos novos
membros da Mesa Diretora, e expressou
o seu “desejo de muito sucesso a todos,
na nobre missão de liderar este importante Parlamento cearense”, afirmou.

Vamos trazer cada vez mais pessoas para as
audiências públicas, fazer a intermediação entre
governo e sociedade e dar sugestão para grandes
projetos. Emoção e responsabilidade são muito
grandes. Queremos o melhor para o Ceará, um
Estado pobre e que precisa de projetos para que
possamos erradicar a miséria".
deputado José Albuquerque (PSB).

>> Mesa Diretora
 Presidente:
José Albuquerque (PSB)
 1º vice-presidente:
Tin Gomes (PHS)
 2º vice-presidente:
Lucílvio Girão (PMDB)
 1º secretário:
Sérgio Aguiar (PSB)
 2º secretário:
João Jaime (PSDB)
 3º secretário:
Manuel Duca (PRB)
 4º secretário:
Dedé Teixeira (PT)
 1º vogal:
Ely Aguiar (PSDC)
 2º vogal:
Ferreira Aragão (PDT)
 3º vogal:
Sineval Roque (PSB)
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[ Comissões Técnicas > audiências públicas

Complexo das Comissões
se consolida como fórum
qualificado de debates
Do crescimento de mortes na BR-116 às discussões de temas como Educação,
Agropecuária, Segurança Pública e Juventude, as Comissões Técnicas da Assembleia
têm acolhido debates sobre os mais variados assuntos, num espaço equipado para
oferecer agilidade e qualidade técnica ao trabalho legislativo.

O

entre e sai ininterrupto de funcionários e o barulho dos faxes, scanners e computadores não deixam dúvida:
se a Assembleia Legislativa do Ceará tem
um cérebro, ele está aqui, no Complexo de
Comissões Deputado Aquiles Peres Mota.
Funcionando desde fevereiro de 2009,
numa estrutura anexa à entrada do prédio
principal do Legislativo estadual, o trabalho das Comissões parece ter crescido
ainda mais, a partir da ampliação da sua
estrutura física.
Antes restritas a pequenas salas que
ficavam no espaço hoje ocupado pelo
Memorial da Assembleia, cada uma das
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comissões ganhou área física própria, informatização e mais agilidade, a partir da
implantação do Processo de Virtualização
dos projetos legislativos e mais qualidade,
com a normatização dos trâmites com o
ISO 9001/2008.
Segundo a Coordenadora do Complexo das Comissões Técnicas da Assembleia
Legislativa, Rejane Auto, que acompanhou
a modernização do trabalho das comissões, a mudança não foi só física e estrutural. “Na legislatura, o foco foi maior. Além
do ISO e da Virtualização, procurou-se
investir em capacitação do corpo técnico,
com a implantação de estudos técnicos que

vêm auxiliando os pareceres dos relatores,
embasando e enriquecendo a análise das
propostas”, explica.
Tanta preocupação com a qualidade
dos argumentos e fundamentações das
proposituras transformou as Comissões
em um verdadeiro palco de discussão dos
principais temas de interesse do Estado. E,
em 2012, não foi diferente. Passaram pelos cinco mini auditórios que compõem o
Complexo das Comissões – três com capacidade para 50 pessoas e dois que podem
receber até 100 pessoas - debates técnicos
sobre os mais variados assuntos, mobilizando o interesse dos cearenses.

>> Deputadas debatem sobre eficácia da Lei Maria da Penha

Debates

Uma das audiências públicas mais
movimentadas de 2012, realizada no
Complexo das Comissões Técnicas, foi
a que debateu o aumento das mortes
ocorridas nos 20 quilômetros iniciais
da BR-116. Proposta pela Comissão de
Viação, Transporte e Desenvolvimento
Urbano, através do seu presidente, deputado estadual Heitor Ferrer (PDT), e
realizada no dia 27 de março, a discussão veio dar voz ao clamor popular que
denunciava que, só nos últimos quatro
anos, foram mais 130 mortes em acidentes nesse trecho da BR-116. Estatística alarmante que apontou, em 2011,
um total de 1.905 acidentes em toda a
extensão da rodovia, e que reforçou os
atropelamentos e colisões com bicicleta
como os recordistas em registros, com
81,6% casos.
Outra Audiência Pública que atraiu
a atenção e mobilizou a sociedade
aconteceu na Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania, no dia 25 de
maio, requerida pela deputada estadual
Rachel Marques (PT) e que tratou do
fortalecimento da eficácia da Lei Maria
da Penha e das políticas de prevenção e
combate à violência contra a mulher. A
iniciativa colocou as comissões técni-

cas da Assembleia, mais uma vez, como
intérpretes dos questionamentos da sociedade cearense.
Afinal, a criação da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006, ajudou esposas e companheiras de todo o país a ter
voz e garantia de segurança no próprio
lar. No Ceará, o número de denúncias,
somente até dia 2 de agosto em 2012, foi
10.693, registrando uma média de 49,7
boletins de ocorrência/dia. Um número
que supera o de 2011, que teve 45,8 boletins por dia.
Os temas sempre atualizados, levados às Comissões pelos parlamentares
que, como autênticos interlocutores sociais atentos à voz e ao clamor das ruas,
têm ajudado a popularizar o trabalho
das Comissões Técnicas do Legislativo
Estadual. Principalmente porque encontram, no Complexo das Comissões, não
só um espaço pensado para esta finalidade, mas uma infraestrutura das mais
modernas. “Estamos equipados com vídeo-conferência, sistema de data show,
ferramentas multimídia e transmitimos,
por meio da TV e Rádio Assembleia, todas as audiências, levando ao povo o que
está sendo debatido e que, com certeza,
é do interesse de todos os cearenses”, reforça Rejane Auto.

Como atuam
as Comissões
Integradas por um número que
varia de cinco a nove deputados, as
Comissões Técnicas têm, em suas
atribuições, a realização de audiências
públicas com entidades da sociedade civil e nas diversas regiões do Estado. Cabe a elas também convocar
secretários de Estado para subsidiar
o processo legislativo ou prestar informações sobre os assuntos inerentes
às suas atribuições, além de receber
reclamações, representações ou queixa de qualquer pessoa, contra ato ou
omissão de autoridade pública e de
concessionário de serviço público.
Outra tarefa das Comissões implica em acompanhar a elaboração da
proposta orçamentária e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento
e sobre eles emitir parecer.
As comissões podem ser permanentes, como são as Comissões
Técnicas, ou temporárias, como as
CPI´s- Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPI).
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[ Comissões Técnicas > audiências públicas

[ Central de Serviços > benefícios

As comissões e os titulares

Novo espaço trará mais
serviços e comodidade

Nas duas últimas legislaturas, a Assembleia Legislativa ganhou
quatro novas Comissões Técnicas Permanentes. Primeiro, foi criada a Comissão da Infância e Adolescência. Depois, em 2009, a Comissão da Juventude. Já na atual legislatura, foi criada a Comissão

de Cultura e Esporte, desmembrada da Comissão de Educação.
Em seguida, foi criada a Comissão do Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas e Pesca que, antes, tinha seus segmentos
englobados pela Comissão de Agropecuária.

Em fase final de acabamento, a Central de Serviços terá restaurante
popular e agências do Banco do Brasil e dos Correios.

T

Conheça as datas e horários das reuniões ordinárias realizadas pelas Comissões Técnicas Permanentes:
1. Agropecuária
Quartas-feiras, às 16 horas
2. Ciência, Tecnologia e Educação
Superior
Quartas-feiras, às 16 horas
3. Constituição, Justiça e Redação
Quartas-feiras, às 15 horas
4. Cultura e Esportes
Terças-feiras, às 15 horas
5. Da Infância e Adolescência
Sextas-feiras, às 8h30
6. Defesa do Consumidor
Terças-feiras, às 8 horas
7. Defesa Social
Quartas-feiras, às 8 horas
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8. Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas
e Pesca
Quartas-feiras, às 8 horas

15. Meio Ambiente e Des.
Semiárido
Quartas-feiras, às 8h30

9. Direitos Humanos e Cidadania
Quartas-feiras, às 14h30

16. Orçamento, Finanças e
Tributação
Quartas- feiras, às 16 horas

10. Educação
Quartas-feiras, às 14h30

17. Seguridade Social e Saúde
Quintas-feiras, às 8 horas

11. Fiscalização e Controle
Terças-feiras, às 8h30

18. Trabalho, Administração e
Serviço Publico
Quartas-feiras, às 15h30

12. Industria, Comercio,
Turismo e Serviço
Quartas-feiras, às 16h30
14. Juventude
Quintas-feiras, às 14 horas

19. Viação, Transporte,
Desenvolvimento Urbano
Terças-feiras, às 14 horas

udo em um só lugar. Setores
que antes funcionavam em
locais e andares diferentes na Assembleia
Legislativa passarão a funcionar, em
breve, em um mesmo local com toda
comodidade para os servidores e a
população cearense.
A nova Central de Serviços,
localizada no prédio principal
do Legislativo (com entrada pela
Rua Francisco Holanda), terá um
amplo espaço, com mais conforto
e praticidade, para receber bem e
otimizar o tempo de quem utiliza o
atendimento das agências do Banco do
Brasil e dos Correios na Assembleia.
O novo equipamento terá uma área
total de 1.203,37m² e deverá abrigar,
ainda, dez caixas eletrônicos do BB,
banheiros públicos, elevador para
pessoas com necessidades especiais, os
setores de almoxarifado e protocolo,
e um restaurante popular com serviço
de autoatendimento (self service) e
preços acessíveis para os funcionários
da Casa.
De acordo com a diretora
administrativa da Assembleia, Lise
Novais, “a Central foi criada com
o objetivo de facilitar a vida dos
funcionários e da população, que terão
acesso a todos os serviços em um
só lugar”. Ela explica que os serviços
ofertados pelo equipamento deverão ser
ampliados futuramente, com a instalação
de cabeleireiro e uma revistaria.
Contente com o novo projeto, o

>> Lise Novais, diretora administrativa da AL

De acordo com a diretora administrativa da
Assembleia, Lise Novais, “a Central foi criada com
o objetivo de facilitar a vida dos funcionários e da
população, que terão acesso a todos os serviços em
um só lugar”.
técnico de redes da Assembleia, Luiz
Moura, comemora a realização de um
sonho antigo. “O restaurante popular é
um sonho que se tornará uma realidade
para todos nós. É muito bom saber

que teremos em um só espaço todos
esses serviços, principalmente com
a instalação de um restaurante de
qualidade e, o melhor de tudo, com
preços populares”, conclui.
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[ PERFIL > Haroldo Maranhão

Sou uma pessoa de hábitos simples e de coração
mole. Gosto de atividades ao ar livre, de estar com
a família e os amigos. Além disso, sou estudioso,
pesquisador e gosto de estar informado".
Haroldo Maranhão.

Um “clic” que mudou a vida
Um sonho de adolescência – aprender a utilizar um computador, o que na época
era mais difícil de concretizar -, se tornou real e isso revolucionou a vida do
engenheiro de software, analista de sistemas e matemático, Haroldo Maranhão. A
paixão pela informática, que teve início nos anos 80, o levou aos Estados Unidos,
onde, por 12 anos, trabalhou para a Universidade do Colorado, em Denver.

H

aroldo Maranhão se apaixonou
pela informática aos 12 anos,
quando viu pela primeira vez um computador – na época um potente Apple
II, lançado em 1977. Aquela visão selou o seu destino: trabalhar com essas
poderosas máquinas. Mas, à época,
início dos anos 80, apenas uma minoria de brasileiros tinha acesso aos
computadores e havia poucos cursos
técnicos de informática.
Mas, isso não foi empecilho para
Haroldo. Ele passou a ‘devorar’ todos
os livros, apostilas e revistas sobre o
assunto. Quando surgiu em Fortaleza
o primeiro curso de informática, lá estava ele, aluno aplicado e assíduo às aulas. E daí, não parou mais na sua busca
por aprender a dominar o mundo dos
computadores. Começou a trabalhar
numa empresa de informática, e cresceu junto com ela, hoje uma das maiores do Ceará. Chegou a se tornar sócio,
quando a empresa apostou no ramo de
Internet.
Quando terminou o curso de Administração de Empresas na Universidade
Estadual do Ceará-Uece, Haroldo sentiu a necessidade de ampliar os horizontes do conhecimento e foi em busca de
cursos no exterior que lhe dessem mais
qualificação no segmento. Foi para os
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Ele é o responsável
pela segurança
da informação,
otimização de bancos
de dados e pelo
desenvolvimento de
aplicativos para web.

Estados Unidos, onde, inicialmente, fez
um curso intensivo de inglês, em Denver, capital do Colorado.
Para se manter na terra do Tio Sam,
ele trabalhou como garçom e jardineiro.
“Foi uma experiência bem legal”, conta.
Com o inglês afiado, foi chamado para
resolver um problema no sistema de
contabilidade da Universidade do Colorado. Era a oportunidade que precisava
para mostrar o seu conhecimento no
assunto. E não deu outra. O resultado
agradou e logo ele foi contratado para
trabalhar na própria universidade como
gerente de sistemas para web.
Nos Estados Unidos, Haroldo se formou em Ciências da Computação pela
Metropolitan State University e concluiu
o mestrado em Information Systems, pela

Universidade do Colorado.
De férias no Brasil, conheceu Andréia. Depois de dois anos de namoro
à distância, ela foi para os Estados Unidos, onde se casaram e tiveram dois filhos, Maria, hoje com 7 anos, e Andrew,
com 3 anos.

Na Alce

Em 2009, Haroldo Maranhão voltou
para o Brasil e dois anos depois assumiu
a coordenadoria de Planejamento e Informática da Assembleia Legislativa. Ele
é o responsável pela segurança da informação, otimização de bancos de dados
e pelo desenvolvimento de aplicativos
para web.
Na Casa, Haroldo contribuiu para
o desenvolvimento de projetos de modernização, como o serviço de Processo
Legislativo Virtual, disponível no site da
Assembleia (www.al.ce.gov.br), que possibilita o acesso virtual aos projetos, mensagens e requerimentos que estão sendo
discutidos na Casa. Outra novidade foi a
instalação de pontos de rede wireless no
Parlamento, que garante o acesso gratuito à internet com conexão sem fio. “Nós
também realizamos um trabalho de proteção do sistema, colocando firewall para
proteger os arquivos de possíveis hackers”,
completa o coordenador.
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[ Projeto ALcance > Enem e pré-vestibular
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[ Mês NA HISTÓRIA > JANEIRO
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Europa > É instituída a moeda única da
União Europeia, o Euro, abrangendo 17
países do continente. O símbolo é a letra
grega épsilon, no qual o E representa a
Europa e as duas linhas paralelas que
cortam a letra remetem à estabilidade.
Oficializada no Tratado de Maastricht,
a união monetária é resultado de um
longo processo de integração política e
econômica da Europa.

13.01.1941

Suiça> Considerado o maior escritor
da literatura inglesa do século XX, o
irlandês James Joyce morre de úlcera
duodenal perfurada, durante uma
cirurgia. Ele é autor do clássico Ulisses,
considerada a obra que inaugura o
romance moderno e umas das mais
importantes da literatura ocidental.

03.01.1989

Porto Alegre > Nasce Luiz Carlos Prestes,
o mais importante líder comunista
do Brasil. Foi o criador da Coluna
Prestes, movimento político liderado
por militares, contrário ao governo da
República Velha e às elites agrárias. De
1925 a 1927, a Coluna percorreu cerca
de 25.000 km do Brasil, reunindo um
contingente de 1500 homens. Em 1931,
Prestes foi morar na União Soviética,
onde se casou com Olga Benário.

20.01.1971

Rio de Janeiro > O ex-deputado federal
Rubens Paiva, que havia sido cassado
em 1964 nos primeiros momentos
do regime militar, é retirado de sua
casa por agentes do Cisa (Centro
de Informações e Segurança da
Aeronáutica). Considerado integrante
da guerrilha comunista, ele foi
levado para o DOI-CODI, onde foi
barbaramente torturado e morto. O
seu corpo nunca foi encontrado.

11.01.1959

Cuba > Comandados por Fidel Castro e
Che Guevara, rebeldes tomam
Havana e expulsam o ditador
Fulgêncio Batista. A revolução teve
apoio de camponeses e estudantes
universitários. O governo de Fidel
trouxe avanços na área social,
principalmente na saúde e na
educação, mas no campo político é
duramente criticado pela violação dos
direitos humanos.

22.01.1808

Salvador> A família real portuguesa
desembarca no Brasil, após Portugal
ser invadido pelas trocas francesas de
Napoleão Bonaparte. O Brasil se torna
a sede da monarquia portuguesa. Dom
João V adotou medidas econômicas
que favoreceram o desenvolvimento
brasileiro, como construção de
estradas, reformas em portos, criação
do Banco do Brasil e instalação da
Junta de Comércio.
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[ Consultoria Parlamentar > suporte técnico

>> deputado Ronaldo Martins conversa com a equipe da Consultoria Parlamentar

Consultoria em diferentes áreas
do conhecimento
A Consultoria Parlamentar atende às demandas da Assembleia em
relação a matérias de interesse do Poder Legislativo.

E

laboração de estudos referentes à
atividade legiferante, projetos, textos e artigos sobre os mais variados temas.
Estas são apenas algumas das atividades
que a Consultoria Parlamentar disponibiliza para os deputados e departamentos da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Vinculado à Diretoria Adjunto Operacional, o órgão oferece um serviço de suporte
técnico especializado. Para tanto, mantém
uma equipe multidisciplinar de profissionais distribuídos nos mais diversos campos
de conhecimento, dentre eles: agropecuária,
ciência, tecnologia e ensino superior, defesa
do consumidor, desenvolvimento urbano,
defesa social, recursos hídricos, direitos humanos e cidadania, educação, fiscalização
e controle, indústria e comércio, turismo,
meio ambiente e desenvolvimento do semiárido, orçamento, finanças, tributação,
jurídico e redação legislativa.
No dia a dia de funcionamento da Casa,
a Consultoria é uma importante ferramenta
de otimização da atividade legislativa, auxi-
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liando os deputados e os departamentos no
tocante às matérias de interesse da Assembleia. “O objetivo é agregar valor aos trabalhos legislativos com qualidade e efetividade, buscando pautar-se pela prática da ética,
da responsabilidade e da confiabilidade”, diz
Erliene Vale, coordenadora do órgão.

Certificação

Erliene explica que por meio da Consultoria Parlamentar, a Assembleia Legislativa
foi certificada pela BSI, em 2011, e opera
o Sistema de Gestão de Qualidade - ISO
9001:2008. “Os serviços realizados pela
Consultoria, conforme os requisitos da ISO
9001:2008, compreendem, entre outros, a
elaboração de estudos técnicos; elaboração,
revisão e adequação de minuta de proposição à técnica legislativa; atendimento em
Plenário; consultoria às comissões temporárias; elaboração de pesquisas; revisão de
pronunciamentos e elaboração de publicações”, ressalta.
Ela adianta que os interessados nos ser-

viços da Consultoria Parlamentar têm à disposição, por meio do portal da Assembleia,
um formulário que deve ser preenchido e
protocolizado na própria Consultoria, que
fica na sala 306 do Edifício Senador César
Cals. A Consultoria mantém, ainda, uma
sala no plenário com funcionamento durante o horário das sessões. “Nesse espaço,
os parlamentares podem solicitar os serviços e esclarecer possíveis dúvidas de natureza constitucional e regimental”, diz Erliene.

Educação
é o caminho
que segue a
mudança

>> Serviço
Consultoria Parlamentar
Tels: (85) 3277.3799 e 3277.2728
(sala do Plenário)
consultoria@al.ce.gov.br
www.al.ce.gov.br/index.
php/atividades-legislativas/
consultoria-parlamentar

Av. Pontes Vieira, 2391
Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (85) 3277.2500

A Universidade do Parlamento Cearense qualifica o servidor
público que, por sua vez, melhora a prestação de serviço. Na
Universidade do Parlamento Cearense são desenvolvidos
cursos de graduação e pós-graduação. Podem participar
servidores dos legislativos estadual e municipais.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ PENSANDO
O FUTURO DO PLANETA
lsu
áve st

ustent
s
l
e

távels
en

AL
tentáv
us

A Assembleia Legislativa do Ceará é o primeiro Parlamento do
Brasil a aderir à Agenda Ambiental na Administração Pública,
A3P. Em 2012, estamos zerando a emissão de gás carbônico
com o plantio de 14.000 árvores na reserva de Mata Atlântica,
na Serra da Ibiapaba. A preservação do Meio Ambiente é
um compromisso assumido pela atual Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa

Inovação a Serviço da Sociedade

