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1º de fevereiro
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Governador e vice-governadora do Ceará são
empossados na Assembleia

AL soma esforços no combate
à onda de violência no Ceará
DEPUTADOS ATENDERAM AO CHAMADO DO PRESIDENTE ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT)
PARA A VOTAÇÃO DO PACOTE DE MATÉRIAS DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A

Assembleia Legislativa do Ceará fez parte dos esforços para
enfrentar à onda de violência
no Ceará, votando e aprovando um pacote de leis com medidas de combate
ao crime organizado. A legislação foi
aprovada no dia 12/01, em sessão extraordinária convocada pelo governador
Camilo Santana. Foram oito projetos de
lei e um projeto de lei complementar de
autoria do Poder Executivo.
As matérias tratam, entre outras
medidas, sobre a convocação de policiais militares que estão na reserva
para o retorno ao trabalho; aumento da
quantidade de horas extras que possam

ser pagas aos policiais civis, militares e
bombeiros; a criação de lei que recompensa a população por informações
que resultem na prevenção de atos criminosos e prisão de bandidos envolvidos nos crimes e a criação de Fundo de
Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Ceará (FSPDS).
O presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), afirmou que “o
Ceará está passando por uma situação
que precisa da união de toda a sociedade civil, de todos os cearenses e dos poderes de Estado”. Lembrou que nos 183
anos da AL, essa é a primeira vez que a
Casa é convocada para votar matérias

em um sábado. Destacou que o Executivo está fazendo um esforço extraordinário com diversos órgãos e segmentos sociais para enfrentar a situação e que a AL
cumpre seu papel ao ser convocada para
votar matérias de relevância para conter
o avanço da violência no Estado. “Neste
momento, não temos posição nem oposição, existe o Poder Legislativo e a sociedade cearense ao lado do governador
Camilo Santana”, afirmou.
Deputados destacaram a contribuição para o enfrentamento da violência,
aprovando as novas medidas. O deputado Dr. Sarto (PDT) disse que “a convocação extraordinária visa ajudar o Ceará

a acelerar a discussão sobre a violência
e tentar qualificar ainda mais esse combate”. O deputado Julinho (PPS) destacou que os parlamentares atenderam ao
chamado do presidente da Casa para a
sessão extraordinária, “demonstrando o
interesse e o compromisso da Assembleia
em contribuir para resolver o problema”.
O primeiro secretário, deputado Audic Mota (PSB) destacou que o pacote de
mensagens do Executivo permite maior
dinamismo e maior uso da força pelo
Governo. Heitor Férrer (SD) acredita que
as medidas proposta vão fortalecer as
políticas públicas de combate à violência no Estado.
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RÁPIDA
Comunicação
recebe sete prêmios
jornalísticos em 2018
A Comunicação da AL recebeu sete
prêmios em 2018. A Rádio FM Assembleia 96,7 foi agraciada com três prêmios e a TV Assembleia com quatro, dos
quais: o primeiro lugar no Prêmio OCB,
sobre cooperativismo e outro da Astral,
pelo ‘Aldeia do Saber’. A TV ficou em
primeiro lugar na categoria telejornalismo na 4ª edição do Prêmio Prefeitura
de Fortaleza de Jornalismo com a série
"Educação, caminho de oportunidades".
A Rádio FM Assembleia 96,7 foi a primeira colocada, com abordagem sobre
os desafios de quem mora no Centro de
Fortaleza. A Associação dos Defensores
Públicos do Ceará (ADPEC) premiou
com o 2º lugar a TV Assembleia e a Rádio FM Assembleia 96,7 com o 3º lugar
na premiação. A Rádio ganhou o quinto
prêmio Ghandi, da agência Boa Notícia.
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Diplomação dos deputados eleitos em 2018 que serão empossados em 1º de fevereiro

Assembleia instala sua 30ª Legislatura
DEPUTADOS SERÃO EMPOSSADOS E ESCOLHERÃO
A NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019-2020

A

Assembleia Legislativa do Estado Ceará realiza no dia 1º de fevereiro, às 10 horas, a instalação
da 30ª legislatura (2019-2022), com uma
sessão preparatória de posse dos deputados diplomados e eleição da nova
Mesa Diretora para o biênio 2019-2020.
A Casa inicia seus trabalhos com cerca
de 37% de renovação parlamentar.
O presidente Zezinho Albuquerque
(PDT), reeleito deputado, conduzirá a
sessão. No dia 19/12 os deputados eleitos
em 2018 foram diplomados pelo TRE. Em
22/12 a AL recepcionou os parlamentares
novatos e ofereceu um curso preparatório
sobre o funcionamento da Casa.
Serão empossados: André Fernandes

(PSL), Queiroz Filho (PDT), Sérgio Aguiar
(PDT), Fernando Santana (PT), Salmito (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Érika
Amorim (PSD), Moises Braz (PT), Evandro
Leitão (PDT), Guilherme Landim (PDT),
Bruno Gonçalves (PATRI), Danniel Oliveira (MDB), Zezinho Albuquerque (PDT),
Renato Roseno (PSOL), Dr. Sarto (PDT),
Elmano Freitas (PT), Augusta Britto (PCdoB), Marcos Sobreira (PDT), Aderlânia
Noronha (SD), Leonardo Araújo (MDB),
Vítor Valim (PROS), Agenor Neto (MDB),
Dra.Silvana (PR), Patrícia Aguiar (PSD),
Fernanda Pessoa (PSDB), João Jaime
(DEM), Heitor Férrer (SD), Osmar Baquit (PDT),Tin Gomes (PDT), Jeová Mota
(PDT) , Nezinho Farias (PDT), Antônio

APROVADO ATLAS DOS LIMITES
MUNICIPAIS DO CEARÁ

Luiz Carlos Mourão, coordenador da Comissão de Estudos de Limites
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A Assembleia Legislativa aprovou em 18/12, projeto de lei da
Mesa Diretora que estabelece o Atlas de Divisas Municipais Georreferenciadas do Ceará. O projeto atualizou todos os limites territoriais dos 184 municípios cearenses, que foram revisados, atualizados e georreferenciados, conforme o coordenador da Comissão
de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais, Luiz
Carlos Mourão. O Ceará é o segundo estado do País a ter seu georreferenciamento atualizado. O coordenador do projeto, deputado
Julinho (PPS), disse que os 57 ajustes de limites realizados beneficiaram 114 municípios. A Assembleia não georreferenciou os municípios que não fizeram acordo entre si, porém transcreveu a última
lei vigente da criação deles, garantindo maior segurança jurídica,
evitando que a lei possa ser questionada judicialmente no futuro.

Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens
2

Granja (PDT), Fernando Hugo – (PP), Audic Mota (PSB), Bruno Pedrosa (PP), Leonardo Pinheiro (PP), David Durand (PRB),
Nelinho (PSDB), Carlos Felipe (PCdoB),
Walter Cavalcante (MDB), Apóstolo Luiz
Henrique (PATRI), Acrísio Sena (PT), Delegado Cavalcante (PSL), Julinho (PPS), Nizo
(PATRI), Soldado Noelio (PROS).
Após a posse, o presidente conduzirá
a eleição da nova Mesa Diretora para os
cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente,
2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário, 4º Secretário, 1º, 2º e 3º
Suplentes. Após o registro das chapas concorrentes começa a votação, secreta. Será
eleita a chapa que atingir a maioria absoluta dos votos.

GOVERNADOR E VICE
TOMAM POSSE EM
SOLENIDADE NA AL
O governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela tomaram posse em sessão solene
realizada dia 1º/01 na Assembleia Legislativa. A solenidade foi presidida pelo chefe do Poder Legislativo, deputado Zezinho Albuquerque (PDT). O termo
de posse dos eleitos foi assinado após a leitura da ata
da sessão pelo primeiro secretário da Casa, deputado
Audic Mota (PSB). O presidente da AL, Zezinho Albuquerque, ressaltou, na abertura da solenidade, que
os chefes de Estado reeleitos representam a vontade
democrática do povo cearense. “Sei que nos próximos
quatro anos o Governo vai continuar buscando tornar o Estado mais forte e desenvolvido, assim como
foi na gestão passada”, assinalou.
O deputado salientou que a Assembleia Legislativa vai continuar contribuindo com o Governo do
Estado, analisando e aprovando os projetos enviados
à Casa. “O governador Camilo Santana manifestou
gratidão de mais uma vez receber a responsabilidade
de comandar o Estado. “É com alegria e motivação redobrada que recebo essa honrosa missão que o povo
cearense me deu. Conduzir o Ceará por mais quatro
anos, de maneira democrática e com vontade de lutar por um Estado mais fraterno, justo e desenvolvido
será prioridade”, pontuou.
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1 – Posse do governador Camilo Santana e da vice-governadora Izolda Cela, na Assembleia Legislativa, em sessão presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque (PDT) 2 – Deputado Dr. Sarto
(PDT), candidato de consenso da base governista à presidência da AL, recebendo seu diploma do TRE 3 – Deputado diplomado André Fernandes (PSL), o mais votado na eleição estadual de 2018,
recebe certificado da presidente do TRE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira 4- Deputado Sérgio Aguiar (PDT) recebe seu diploma ao lado do pai, ex-governador Francisco Aguiar
5 – Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) 6 – Deputado diplomado Soldado Noelio (Pros) 7 – Deputado Agenor Neto (MDB) 8 – Deputada Aderlânia Noronha (SD) recebe diploma ao lado do marido,
deputado federal Genecias Noronha 9 – Primeiro secretário da AL, deputado Audic Mota (PSB) 10 – Deputado diplomado Guilherme Landim (PDT) com a mãe, ex-deputada Gislaine Landim
11 – Deputada Dra. Silvana (PR) 12 – Deputado Evandro Leitão (PDT) 13 – Deputado diplomado Marcos Sobreira (PDT), com a mãe, deputada Mirian Sobreira (PDT) e o pai, ex-deputado Marcelo Sobreira
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Presidente faz balanço de gestão e
agradece o apoio dos deputados
REELEITO DEPUTADO ESTADUAL EM 2018, ZEZINHO ALBUQUERQUE VAI ASSUMIR A
SECRETARIA DE CIDADES DO CEARÁ A CONVITE DO GOVERNADOR

O

presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque
(PDT), apresentou na ultima
sessão de 2018, dia 20/12, um balanço das
atividades realizadas e da produção legislativa ao longo do ano. Ele agradeceu aos
deputados pela parceria na 29ª Legislatura. “É com grande alegria que cumprimento os meus colegas parlamentares e sou
muito grato a todos, pois foi um ano muito
produtivo. Foi um prazer estar ao lado de
vocês neste Plenário”, disse o parlamentar
que, após tomar posse no seu novo mandato em 2019, deixará o Parlamento para
assumir a Secretaria de Cidades do Ceara.
“Foram mais de 814 pronunciamentos
no Plenário, em 349 sessões ordinárias,
extraordinárias e solenes, além de 1.225
proposições apresentadas por deputados”,
contabilizou o presidente, acrescentando que tudo passa pela Assembleia, onde
são votados projetos importantes para os
cearenses. “É um compromisso que nós
deputados temos com a população deste
Estado, legislando e buscando sempre o
melhor para todos”, salientou.

Zezinho destacou também ações
importantes nos seis anos em que esteve
à frente da AL. Ele agradeceu a todos os
prefeitos, vereadores, lideranças e à população dos municípios que receberam
a campanha Ceará Sem Drogas, que chegou, em 2018, à 27ª edição.
“Desde 2014, ano de criação da campanha, cerca de 65 mil alunos foram diretamente contemplados por este projeto
tão bem-sucedido, que deve continuar

em 2019, pois o Ceará sem Drogas é de
todos”, apontou. O parlamentar acrescentou que, como desdobramentos da
campanha, foi criado o Fundo Estadual
de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas,
além dos Comitês Municipais, para tratar
do assunto na esfera local.
Outro ponto lembrado por Zezinho
Albuquerque foi o trabalho do Comitê
Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência, que, recentemente, re-

cebeu um prêmio do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) pela elaboração do estudo ‘Trajetórias Interrompidas’. “São iniciativas como essas que
demonstram como o Legislativo pode ter
também um papel ativo na conscientização da sociedade para graves problemas
que atingem a juventude”, observou.
O parlamentar também mencionou
a realização do Seminário Internacional
sobre Segurança Pública, promovido pelo
Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Casa, que teve mais de 80
convidados nacionais e internacionais.
Zezinho Albuquerque também ressaltou melhorias para os servidores,
como a aprovação do Plano de Cargos
e Carreiras da Assembleia, que estabeleceu os critérios para ingresso e ascensão
funcional da categoria; a construção do
auditório Murilo Aguiar, com capacidade para 300 pessoas; a inauguração das
instalações do Departamento de Saúde
e Assistência Social e da nova central de
serviços disponíveis para a população,
dentre outras realizações.

Com a palavra

>>Deputada Augusta Brito (PCdoB)

>>Deputado Fernando Hugo (PP)

>>Deputado Tin Gomes (PDT)

>>Deputado Carlos Matos (PSDB)

>>Deputada Bethrose (PP)

Agradeço o apoio do
presidente às ações
desenvolvidas, como
o fortalecimento da
Procuradoria Especial
da Mulher. O seu
incentivo possibilitou a
realização de caravanas
ao Interior e visitas às
escolas. Agradeço por
todas as oportunidades
que me deu e desejo
muito sucesso na sua
luta por melhorias para
o povo cearense”.

Ressalto o
comportamento
diplomático que
Zezinho Albuquerque
sempre teve à frente
da presidência da AL,
mesmo nos momentos
mais difíceis do
Parlamento. Chamo
atenção para o projeto
de georreferenciamento
que considero a pauta
mais importante
aprovada na Casa nos
últimos anos”.

Nos seis anos à frente
da Mesa Diretora,
apesar das muitas
dificuldades em
administrar a Casa,
o presidente foi
competente e soube
ouvir os demais
parlamentares e
assessores, voltando
atrás quando
necessário e sendo forte
e firme quando
era preciso”.

O trabalho de
Zezinho merece nosso
reconhecimento. Sei
que sua missão não é
fácil, a minha intenção
foi de melhorar a Casa.
Saio feliz por ter vivido
a experiência, por ter
contribuído. Agradeço
por ter recebido
a confiança dos
deputados e do senhor
como presidente”.

Destaco a forma como
Zezinho Albuquerque
trata todos os
deputados. Sua maneira
cordial de nos tratar e
conciliar vai além da
função de presidente.
O senhor é um grande
amigo. Agradeço por
tudo que vivi nesta Casa
nesses oito anos”.

