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AÇÃO PARLAMENTAR

Opinião do Presidente

Harmonia e crescimento
Ao ser reeleito presidente da
Casa, em fevereiro passado, disse
que contribui para estimular a
dinâmica parlamentar, com o alcance
de quase 800 matérias apreciadas no
primeiro biênio desta legislatura.
O plenário ganhou painel
eletrônico e a Casa ampliou a prestação de serviços à sociedade, ao
reativar a Escola Legislativa e instalar
núcleo da Defensoria Pública. Mas é
preciso consolidar as mudanças para
poder avançar mais.
Agora, devemos dar novos passos. Pretendo, por exemplo, implantar o Diário Oficial Eletrônico e fortalecer as atividades das Comissões
Permanentes. É mais qualificação,
independência e transparência na
apreciação das matérias legislativas.

Fiz questão de destacar o papel
do colegiado de ajudar Alagoas a
vencer seus desafios. Independente
de posição político-partidária, os
parlamentares procuraram responder às dificuldades, no sentido de
atender às demandas da população.
Exercitamos o diálogo para esclarecer pontos de vista e valorizar o
princípio da harmonia.
A imprensa aqui esteve e registrou debates, audiência pública,
discussões nas comissões técnicas e
voto em plenário. A casa viabilizou
matérias fundamentais ao ajuste
fiscal, que pavimentam o caminho da
retomada do crescimento.
Apenas para enumerar alguns
passos marcantes nesse sentido:
participamos da própria história do

Presidente Luiz Dantas
ajuste ao votarmos aqui a Lei
delegada, autorizando o governador
a efetuar uma reforma administrativa no Poder Executivo. Viabilizamos
o pagamento das obrigações
financeiras do Lifal, aprovamos a
bolsa de qualificação para os agentes
penitenciários e destinamos recursos
referentes ao chamado rateio do
Fundeb, que valorizou os profissionais da Educação.
Em tempo de crise e desafios, o
caminho é pelo exercício de algo
essencial na política, que é o diálogo
franco e transparente. Alagoas
precisa, mais do que nunca, exercitar
a consciência de que as saídas se
constroem com participação política
e com Legislativo forte e atuante,
indispensável à democracia.

Municípios Aniversariantes
Fevereiro
Atalaia - 01/02/1764
Olivença - 02/02/1959
Jequiá da Praia - 03/02/1995
Jacuípe - 04/02/1958
Delmiro Gouveia - 14/02/1954

Além de pronunciamentos, audiências públicas e exames de projetos nas Comissões Permanentes, os deputados
também submetem proposições ao plenário, em forma de indicação e requerimento. São cobranças de soluções para
demandas da sociedade ou requisição de informações para o bom andamento das atividade da Casa.

A deputada Thaíse Guedes
(PMDB) apresentou projeto de lei
que obriga as concessionárias de
veículos a plantar uma árvore para
cada carro zero quilometro vendido
em Alagoas. Pelo projeto, as
concessionárias ficarão responsáveis pela compra, plantio e manutenção das mudas. Fica estabelecido que a secretaria de Meio
Ambiente de cada município será
responsável pela implantação do
projeto, indicação das espécies,
tamanho das mudas e indicação
das áreas adequadas ao plantio.

O deputado Dudu Hollanda
(PSD) apresentou projeto de lei que
torna gratuito o exame de mormo e
anemia infecciosa equina no
Estado. De acordo com o projeto, as
enfermidades trazem grandes
prejuízos aos proprietários, tendo
em vista que levam ao sacrifício dos
animais, bem como ao embargo
das propriedades. Os exames
laboratoriais para diagnóstico das
doenças deverão ser realizados em
laboratórios credenciados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Um projeto de lei do deputado
Davi Davino Filho (PMDB) quer
instituir na rede estadual de ensino
o conceito de gestão Escola
Sustentável, que estabelece uma
cultura de ambiente saudável e
qualidade de vida nas escolas. A
prática, que já é vista no artigo 225
da Constituição Federal, visa
estabelecer processos educativos
permanentes, capazes de sensibilizar as comunidades escolares para
a construção de uma sociedade de
direitos, ambientalmente justa e
sustentável.

Março
Pão de Açúcar - 03/03/1854
Chã Preta - 11/03/1962
Pilar - 16/03/1872
Mar Vermelho - 25/03/1962

de Alagoas
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Abril
Água Branca - 24/04/1875
Belo Monte - 24/04/1858
Craíbas - 23/04/1962
Feira Grande - 25/04/1960
Flexeiras - 28/04/1960
Maragogi - 24/04/1876
Matriz do Camaragibe - 24/04/1958
Pariconha - 07/04/1992
Penedo - 12/04/1636
Porto Calvo - 12/04/1636
Santana do Ipanema - 24/04/1875

Cristo Redentor - Pão de Açúcar-AL
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Joaldo Cavalcante
Diretor
Carlos Eduardo Villa Verde
Editor
Aurélio Novaes
Cláudia Walkíria
Goretti Brandão
Plínio Nicácio
Roberto Lopes
Vinicius Firmino
Repórteres
Palácio Tavares Bastos. Praça D. Pedro II, s/n, Centro. Maceió/AL

Está em tramitação na Casa de
Tavares Bastos um requerimento
do deputado Galba Novaes
(PMDB) solicitando a criação na
Assembleia Legislativa de uma
Frente Parlamentar do Bicentenário
de Emancipação Política de Alagoas.
A iniciativa tem como objetivo o
desenvolvimento de ações para
valorizar a cultura do Estado. A ideia
é enaltecer os artistas locais com
apresentações, exposições e
promoção de festivais, protegendo
assim, o patrimônio humano e
cultural de Alagoas.

A deputada Jó Pereira (PMDB)
quer instituir o programa “Maria da
Penha vai à Escola”, que tem como
objetivo sensibilizar a sociedade
sobre a violência doméstica e
familiar contra a mulher e divulgar a
Lei Maria da Penha. De acordo com
a matéria, o programa consiste em
ações educativas voltadas ao
público escolar, contemplando
prioritariamente os alunos do
ensino médio da rede estadual de
ensino, podendo ser realizado em
escolas municipais e da rede
privada.
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A Assembleia Legislativa
protocolou uma indicação do
deputado Inácio Loiola (PSB)
solicitando ao governador Renan
Filho, por meio da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Aquicultura e da Secretaria
do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, a abertura de um poço
artesiano no povoado Camurupim,
localizado na zona rural do
município de Marechal Deodoro. A
comunidade vem sofrendo com o
desabastecimento d’água em suas
residências.

de Alagoas

de Alagoas

Divulgado resultado da
auditoria realizada pela FGV
O presidente Luiz Dantas
determinou a publicação da
auditoria da Fundação Getúlio
Vargas, efetuada no quadro de
servidores do Poder Legislativo de
Alagoas. O conteúdo do relatório
está à disposição da sociedade, da
imprensa e das instituições.
"Estamos assim cumprindo o
princípio da publicidade", afirmou
Dantas
Para conferir o relatório é
necessário acessar o site do
Legislativo (al.al.leg.br) e clicar no
link “Acesso à informação” localizado na barra à esquerda do site, onde

se encontra o teor do relatório
da FGV, sob o título "Análise
de Conformidade da Folha
de Pagamento do Poder
Legislativo Estadual".
Luiz Dantas lembra o
trabalho que o procurador
geral e sua equipe deverão
desenvolver, para confrontar as conclusões da auditoria
com toda uma legislação que
envolve questões relacionadas aos servidores públicos. O
relatório também foi encaminhado ao Ministério Público
Estadual.

Funcionários do quadro assumem diretorias
Entre os diretores do Poder
Legislativo que tomaram posse
para o próximo biênio, treze deles
pertencem ao quadro de funcionários permanentes do Poder
Legislativo, confira a lista:
- Thales de Menezes Pereira
(Coordenador Geral para Assuntos
Legislativos);
- Cassiano Victor de Moraes Belo
Neto (Diretoria de Gestão Documental);
- João de Oliveira Mello Neto
(Diretoria Administrativa);
- Cledivan Monteiro da Silva
(Diretoria de Finanças e Contabilidade);
- Eduardo Antonio Ramalho
Fernandes (Diretoria de Apoio
Legislativo);
- Dirlene Maria Carneiro Lemos
(Diretoria de Atas, Registro e Anais);
- Tereza de Fátima Araújo de
Souza Leão (Diretoria de Taquigrafia e Debates);
- Antonio Carlos Luna Pereira
(Diretoria de Comissões Técnicas);
- Joaldo Reide Barros Cavalcante (Diretoria de Comunicação);
- Gustavo Adolfo Rodrigues
Lages (Diretoria de Arquivo);
- Aguinaldo Claudino Ferreira
(Diretoria de Manutenção);
- João Maia Nobre Júnior
(Diretoria de Almoxarifado);
- Luís Carlos Lopes Cavalcante
(Diretoria de Expediente).
Também foram empossados o

Thales de Menezes

Eduardo Fernandes

Mesa do 2º biênio com novos dirigentes
O deputado Luiz Dantas foi
reconduzido à presidência da
Assembleia Legislativa de Alagoas,
em eleição ocorrida em 1º de
fevereiro passado. Com um placar
de 15 votos a 11, ele venceu o pleito,
em segundo turno, após disputa
com o deputado Bruno Toledo
(PROS). No primeiro turno, Dantas
recebeu 13 votos, Toledo 12 votos e
o deputado Rodrigo Cunha (PSDB),
que também disputou a chefia do
Legislativo, recebeu apenas um
voto. Vinte e seis deputados
estiveram presentes à sessão
preparatória para escolha da nova
Mesa Diretora do Parlamento.
Quanto aos demais cargos da
Mesa Diretora, a escolha ocorreu em
bloco. A chapa única inscrita obteve
22 votos. Houve quatro votos em
branco. Veja, no quadro abaixo, a
composição da Mesa Diretora para o
biênio (2017/2019).
Após ser reeleito para presidir a
Assembleia Legislativa nos próximos
dois anos, o deputado Luiz Dantas
agradeceu a todos os parlamentares
pelo apoio e confiança. O presidente
fez um balanço de sua primeira
gestão e falou dos desafios que
encontrou e das conquistas obtidas.
“Dialogamos com os servidores,
regularizamos a folha, implantamos
o pagamento do décimo terceiro no

Luiz Dantas: "Caminho para superar os desafios é através do diálogo franco e transparente"

núcleo da Defensoria Pública", disse.
Luiz Dantas disse ainda que, em
tempo de crise e desafios, o caminho
é pelo exercício de algo essencial na
política: o diálogo franco e transparente. “Vossas excelências podem
guardar a certeza de que serei, mais
do que nunca, o presidente de todo
o colegiado, com a consciência de
que as saídas se constroem com
participação política e com Legislativo forte e atuante, indispensável à
democracia”.

mês de aniversário do funcionário e
legalizamos o recolhimento de
encargos e obrigações, pendentes
há várias legislaturas”, afirmou. O
presidente também destacou outras
conquistas, tais como a reforma do
prédio histórico, a reativação da
Escola Legislativa, do Portal de
Informação e a reestruturação da
Divisão de Licitação. “Além disso, o
plenário ganhou painel eletrônico e
a Casa ampliou a prestação de
serviços à sociedade, ao instalar o

MESA DIRETORA
Antonio Carlos Luna

Dirlene Carneiro

Presidente

Luiz
Dantas

Tereza Leão

procurador geral, Diógenes Tenório; o diretor de Licitações e Contratos, Dalton Buarque; o diretor de
Recursos Humanos, Francisco Alves; a diretora de Assuntos Jurídicos, Antonieta Pinto; a diretora de
Pregão, Emilia Harumi, o chefe da
Assessoria Militar, coronel Paulo
Amorim; o diretor de Tecnologia da
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1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

3º Secretário

4º Secretário

Francisco
Tenório

Galba
Novaes

3º Vice-Presidente

1º Secretário

1º Suplente

2ª Suplente

Dudu
Hollanda

Marcelo
Victor

Cledivan Monteiro

Informação, Paulo Henrique Gomes; o diretor de Compras, Paulo
Gondim e o diretor de Administração de Pessoal, Darlan Cavalcante
das Neves. Todos estão investidos
legalmente em suas funções e
aptos para o desempenho das
tarefas inerentes à suas áreas de
atuação no Parlamento.

2º Secretário

Severino
Pessôa

Jairzinho
Lira

Davi
Davino Filho
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Marquinhos
Madeira

Thaise
Guedes

de Alagoas

de Alagoas

Dantas destaca avanços do Legislativo
Primeiro trimestre é marcado por intensa agenda de debates e votações em plenário

Cumprindo a Constituição
Estadual, o Parlamento alagoano
realizou sessão solene de abertura
dos trabalhos da terceira Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura. A
sessão contou com as presenças do
governador Renan Filho e dos
demais chefes de poderes constituídos em Alagoas. O presidente da
Casa, deputado Luiz Dantas,
instalou as atividades e realçou os
avanços obtidos.
O primeiro trimestre legislativo
foi caracterizado por intensa
agenda de debates e apreciação de
matérias. Projetos de lei, requerimentos, indicações, além de vetos
governamentais, foram deliberados pelos parlamentares. A promulgação do projeto de lei que institui a
habilitação social para proprietários
de ciclomotores é um dos destaques do período.
Na solenidade de abertura dos
trabalhos, Dantas destacou as
mudanças que vêm sendo empreendidas pelo Parlamento e falou do
papel contributivo de todos os
parlamentares em prol do Estado.
“Independente de tonalidade
partidária e de posição política, o
colegiado procurou responder aos
desafios, no sentido de atender às
demandas apresentadas pelos
demais poderes. Aqui exercitamos
o diálogo para esclarecer pontos de
vista e valorizar o princípio da harmonia”, disse o chefe do Legislativo.
O presidente lembrou ainda dos
debates, das audiências públicas e
das discussões de projetos importantes nas Comissões Técnicas,
além de constatar o plenário
aprovando matérias que garantem

Luiz Dantas destacou as mudanças que vêm sendo implementadas na Assembleia

o ajuste fiscal e a pavimentação do
caminho para o Estado acelerar seu
crescimento.
Por fim, Dantas disse que o
Parlamento estará vigilante e
determinado a lutar em defesa do
Estado. “Cultivo a crença de que
juntos, poderes constituídos e
sociedade, escreveremos uma bela
página na história da nossa terra e
marcaremos, de forma positiva, os
dois séculos de existência que o
Estado de Alagoas celebra em 2017”,
concluiu.
Governador
Em seu discurso, o governador
Renan Filho destacou o empenho e
a atuação do Legislativo na construção do seu governo e na superação
das adversidades, especialmente
no tocante à crise financeira que
atinge o País. De acordo com o chefe
do Executivo, o governo do Estado

Renan: "Legislativo esteve ao lado do Governo em todos os projetos necessários para o Estado"
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não teria conseguido avançar nas
mais diversas áreas sem o apoio do
Parlamento. “Esteve (o Legislativo)
ao lado do governo em todos os
projetos de leis e nas discussões
necessárias para que o Estado
pudesse avançar”, disse Renan
durante a apresentação do Plano de
Governo.
Segundo o governador, ao longo
dos últimos dois anos, foi possível
conseguir modernizar o Estado nas
áreas tributária e administrativa,
bem como nas políticas públicas.
“Isso não seria possível sem o apoio
sistemático da Assembleia, que, ao
perceber a dificuldade que se
apresentaria ao governo, antecipou-se muitas vezes; e outras
tantas esteve sempre solícita para
que fizéssemos as alterações
legislativas capazes de manter
Alagoas de pé”, ressaltou Renan
Filho, observando que, apesar dos
avanços, há muito ainda para ser
feito e que o funcionamento
harmônico entre os poderes é de
grande importância para as futuras
realizações que seu governo
pretende implementar no Estado.
Renan Filho elogiou a atuação
da atual gestão do Legislativo
alagoano, comandada pelo
deputado Luiz Dantas, que, na
opinião dele, vive um momento
muito próspero. “É esse plenário
que representa o povo alagoano e
tem que ser sempre respeitado. O
povo de Alagoas está representado
aqui em todas as suas vertentes”,
disse o chefe do Executivo.

desvincular o salário do aposentado
do salário mínimo. São exemplos que
mostram o que o governo Temer
quer fazer com a classe trabalhadora. É uma reforma criminosa que
vem justamente para prejudicar a
população”, disse Medeiros.
Mulheres
Com o tema “200 anos de
Alagoas: Mulheres - Lutas e Conquistas”, a Assembleia Legislativa
realizou uma audiência pública, com
o objetivo de traçar um mapa da rede
de proteção à mulher no Estado. A
ideia é envolver instâncias, como o
Conselho Estadual do Direito da
Mulher, para avançar na construção
das políticas públicas voltadas ao
universo feminino. Durante a
audiência, que também fez parte das
comemorações alusivas ao Dia
Internacional da Mulher, foi entregue
a medalha de mérito guerreiras e
guerreiros alagoanos.
“Precisamos interferir e ajudar na
construção de uma sociedade mais
justa, com a partição da mulher em
pé de igualdade com os homens,
para que haja essa complementaridade necessária para a construção
das políticas públicas”, argumentou
a deputada Jó Pereira, autora do
requerimento que viabilizou a
audiência pública.
A intenção, segundo a parlamentar - além de mapear os principais
problemas que afligem a rede de

atendimento à mulher-, é fazer o
acompanhamento e monitoramento
da execução das políticas públicas.
“O objetivo dessa audiência é
convocar toda sociedade, principalmente as mulheres, para monitorar,
cobrar e buscar soluções para o
problema que está posto, que é uma
diferença estúpida da participação
feminina com relação à participação
do homem nos espaços de decisão”,
declarou Jó Pereira.
CFC
Os trabalhadores dos Centros de
Formação de Condutores (CFCs) em
Alagoas e as autoridades de transporte e trânsito no Estado participaram de um momento de debate
intermediado pelo deputado
Ronaldo Medeiros.
A discussão girou em torno de
um projeto de lei que visa regulamentar a abertura de CFCs nos
diversos municípios alagoanos, de
acordo com a quantidade de
eleitores de cada cidade. Atualmente, essa relação é desproporcional, e
a categoria alega que isso é prejudicial para o mercado.
“Abrir autoescolas de forma
indiscriminada não é positivo.
Inviabiliza o trabalho das que já estão
no mercado e das que ainda vão
entrar. A briga que se forma pelo
preço provoca queda na qualidade
do serviço prestado à população.
Todo mundo sai perdendo”, disse o

deputado.
Homenagens
O plenário da Assembleia
Legislativa também foi palco de
homenagens neste início de ano. Em
parceria com a Câmara Municipal de
Maceió, a Casa realizou sessão solene
marcando a passagem dos 25 anos de
operação da TV Pajuçara. O evento foi
uma iniciativa do deputado Rodrigo
Cunha e do vereador Eduardo Canuto
(ambos do PSDB). Os parlamentares
destacaram a importância do veículo
de comunicação, que, no curso de sua
existência, conquistou o respeito e a
credibilidade do povo alagoano,
trazendo em sua grade uma programação diversificada.
“É uma honra poder homenagear
o Sistema Pajuçara de Comunicação,
que há 25 anos leva uma informação
de qualidade e que ajuda a formar o
DNA do povo alagoano”, justificou
Cunha, destacando ainda o empreendedorismo do grupo.
Também de iniciativa do
deputado Rodrigo Cunha, o Parlamento realizou sessão solene em
homenagem aos corretores de
imóveis. Durante a solenidade, o
presidente do Conselho Federal de
Corretores Imobiliários (Cofeci), João
Teodoro da Silva e o presidente do
Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Alagoas (Creci/AL), Vilmar
Pinto, foram agraciados com uma
placa.

Dia da Mulher

Centro de Formação de Condutores

Homenagem aos Corretores de Imóveis

Homenagem aos 25 anos da TV Pajuçara
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Audiências democratizam debate popular
Assembleia descentraliza ações e leva discussão de temas para interior do Estado

AÇÃO PARLAMENTAR
Além de pronunciamentos, audiências públicas e exames de projetos nas Comissões Permanentes, os deputados
também submetem proposições ao plenário, em forma de indicação e requerimento. São cobranças de soluções para
demandas da sociedade ou requisição de informações para o bom andamento das atividade da Casa.

Segundo dados do IBGE, 10% da população brasileira tem mais de 60 anos e esse número deve
aumentar nos próximos anos. Isso também deve significar um crescimento de pessoas com a doença
de Parkinson. Por conta disso, o deputado Pastor João Luiz (PSC) apresentou projeto de lei instituindo a Semana Estadual para Conscientização e Apoio aos Portadores de Doença de Parkinson.

Buscando desafogar os serviços do Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca e agilizar a emissão de
laudos cadavéricos e exames de corpo de delito e de lesão corporal, o deputado Edval Gaia (PSDB)
solicita ao governo do Estado a construção e instalação de um IML em Palmeira dos Índios.

Audiência pública em Palmeira dos Índios procurou soluções para a crise hídrica pela qual passa a bacia hidrográfica do rio Coruripe

As audiências públicas realizadas
pela Assembleia Legislativa foram
destaque nesse primeiro trimestre
de 2017. Abrindo espaço para a
participação da sociedade, os
debates não aconteceram somente
no plenário da Casa, duas das
atividades foram realizadas fora das
dependências do Poder.
Uma das audiências foi realizada
na cidade de Palmeira dos Índios e
teve como tema: “Água – desafios e
soluções. Uma visão do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe”.
A iniciativa foi da deputada Jó Pereira
(PMDB), em conjunto com o Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, e contou com as presenças dos
deputados Inácio Loiola (PSB) e Edval
Gaia (PMDB).
Jó Pereira falou da importância
do poder público recuperar a
nascente do rio e defendeu que
todos busquem recursos para
garantir a continuidade da vida da
bacia hidrográfica. “A audiência foi
fundamental para discutirmos os
problemas e as soluções para a
questão da bacia do rio Coruripe,
uma das principais de nosso Estado.
Um dos objetivos desta audiência foi
chamar a atenção do poder púbico,
da bancada federal e dos prefeitos
no entorno do rio Coruripe para
desenvolver ações necessárias para a
sobrevivência dele, como por
exemplo, a construção da Barragem
Coruripe 2, o esgotamento sanitário
de Palmeira dos Índios, além da
limpeza e da recuperação ambiental
do açude de Igaci”, afirmou.
A parlamentar disse ainda que a

ideia é garantir a qualidade da água e
sua perenidade. “Estamos buscando
fazer de uma crise hídrica, que
estamos passando hoje, uma grande
oportunidade de discutir com
sustentabilidade, conhecimento e
segurança a perenidade de nossos
recursos hídricos, tão importantes
para o abastecimento humano e
para o desenvolvimento econômico
de nosso Estado. Precisamos
estimular a formação de outros
comitês e a atuação da Agência das
Bacias Hidrográficas em Alagoas”,
destacou Jó Pereira.
Reforma da Previdência
Atendendo ao requerimento do
deputado Ronaldo Medeiros (PMDB),
a Assembleia realizou, no Centro de
Convenções de Maceió, uma

audiência pública para debater a
Reforma da Previdência, que está
sob análise do Congresso Nacional. A
medida proposta pelo Governo
Federal muda as normas que regem
a Previdência Social atualmente.
Medeiros defendeu a manutenção da Previdência Social como um
direito dos trabalhadores. Para ele,
que é servidor concursado do INSS e
conhece a realidade dos contribuintes, a aprovação do projeto decreta o
fim das aposentadorias e condena os
trabalhadores e contribuintes
brasileiros ao total desamparo.
“Este projeto representa o fim da
instituição Previdência Social.
Imagina, por exemplo, o que é uma
mulher ter que fazer uma opção
entre a pensão do marido e a sua
aposentadoria. Imagina o que é

Atendendo ao apelo feito pela prefeita da cidade de Novo Lino, o deputado Bruno Toledo (PROS)
apresentou indicação ao governo do Estado solicitando o recapeamento asfáltico da Praça Multieventos, localizada no município, possibilitando à população um espaço para o entretenimento e manifestações culturais.

Visando facilitar o atendimento de pessoas com deficiência auditiva em agências bancárias, o
deputado Gilvan Barros Filho (PSDB) apresentou projeto de lei tornando obrigatória a presença de
tradutor/intérprete de Libras em toda agência bancária de Alagoas.

Os períodos chuvosos trazem grandes transtornos para os moradores da rua José Moreira, no bairro de
Bebedouro, em Maceió. Atendendo ao apelo da população, o deputado Leo Loureiro (PPL) apresentou
indicação à Prefeitura de Maceió solicitando a pavimentação asfáltica e o saneamento da via.

O deputado Ricardo Nezinho (PMDB) propôs homenagem ao ex-deputado estadual José Pedro de
Farias, o Zé Pedro da Aravel, batizando trecho do entroncamento da AL 220, no povoado Folha Miúda,
no município de Craíbas, com o nome do ex-parlamentar.

Com o objetivo de prevenir, combater e erradicar as drogas nas escolas das redes pública e privada do
Estado, o deputado Carimbão Júnior (PHS) quer ver implantados nos programas das disciplinas de
Ciência e Biologia mensagens que tratem sobre o tema. A ideia é atingir estudantes entre 12 e 17 anos.

As pessoas com deficiência devem receber cuidados frequentes de seus pais ou responsáveis, que
precisam estimular o desenvolvimento compatível com o nível de comprometimento físico, sensorial
e mental do paciente. Pensando nisso, o deputado Tarcizo Freire (PP) apresentou matéria propondo
a flexibilização do horário de trabalho aos responsáveis legais pelos portadores de deficiência.
Medeiros defende a manutenção da Previdência Social como um direito dos trabalhadores
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Nova composição das Comissões Permanentes da Casa
As Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa são órgãos
técnicos constituídos de parlamentares com a finalidade de discutir
e votar as propostas de leis que são apresentadas ao Legislativo.
Com relação a determinadas proposições ou projetos, essas Comissões se manifestam emitindo opinião técnica sobre o tema, por
meio de pareceres, antes de o assunto ser levado ao Plenário. Iniciados os trabalhos da primeira e da terceira sessão legislativa, a Mesa
Diretora da Casa providenciará a organização das Comissões. Na
ação fiscalizadora, as Comissões atuam como mecanismos de
controle dos programas e projetos executados ou em execução,
pelo Poder Executivo.

Orçamento, Finanças,
Planejamento e Economia

Constituição, Justiça e Redação
Presidente:

Presidente:

Vice-Presidente:

Vice-Presidente:

Membros Titulares:

Membros Titulares:

Sérgio Toledo (PSC)

Inácio Loiola (PSB)

Galba Novaes (PMDB)

Gilvan Barros Filho (PMDB)

Antonio Albuquerque (PTB), Bruno Toledo
(PROS), Olavo Calheiros (PMDB), Isnaldo
Bulhões (PMDB) e Francisco Tenório (PMN)

Transporte, Comunicação,
Serviços e Obras Públicas

Educação, Saúde, Cultura e Turismo

Presidente:

Presidente:

Vice-Presidente:

Vice-Presidente:

Membros Titulares:

Membros Titulares:

Dudu Hollanda (PSD)

Ricardo Nezinho (PMDB), Francisco Tenório
(PMN) e Davi Davino Filho (PMDB)

Administração, Segurança, Relação do Trabalho,
Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor
Presidente:

Francisco Tenório (PMN)

Jairzinho Lira (PMDB)

Antonio Albuquerque (PTB)
Vice-Presidente:

Tarcizo Freire (PP)

Carimbão Júnior (PHS), Thaise Guedes
(PMDB) e Rodrigo Cunha (PSDB)

Bruno Toledo (PROS)
Membros Titulares:

Inácio Loiola (PSB), Jó Pereira (PMDB) e
Ricardo Nezinho (PMDB)

Isnaldo Bulhões (PMDB), Ronaldo Medeiros
(PMDB), Rodrigo Cunha (PSDB)

Ciência e Tecnologia da Informação

Direitos Humanos

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Presidente:

Presidente:

Vice-Presidente:

Vice-Presidente:

Membros Titulares:

Membros Titulares:

Galba Novaes (PMDB)

Presidente:

Dudu Hollanda (PSD)

Pastor João Luiz (PSC)

Vice-Presidente:

Gilvan Barros Filho (PSDB)
Olavo Calheiros (PMDB), Marcos Barbosa
(PRB) e Inácio Loiola (PSB)

Presidente:

Dudu Hollanda (PSD)
Vice-Presidente:

Ronaldo Medeiros (PMDB)
Membros Titulares:

Jó Pereira (PMDB), CarimbãoJúnior (PHS) e
Pastor João Luiz (PSC)

Jó Pereira (PMDB)

Thaise Guedes (PMDB), Ronaldo Medeiros
(PMDB) e Rodrigo Cunha (PSDB)

Membros Titulares:

Criança, Adoslescente,
Seguridade Social e Família

Rodrigo Cunha (PSDB)

*

Agricultura e
Política Rural

Membros Titulares:
Ronaldo Medeiros (PMDB),
Carimbão Júnior (PHS),
Davi Davino Filho (PMDB),
Edval Gaia (PSDB) e Leo
Loureiro (PPL)

*

Fiscalização e
Controle

Membros Titulares:
Marcos Barbosa (PRB),
Olavo Calheiros (PMDB),
Isnaldo Bulhões (PMDB),
Ricardo Nezinho (PMDB),
Severino Pessôa (PSC),
Francisco Tenório (PMN) e
Tarcizo Freire (PP)

Ronaldo Medeiros (PMDB), Jairzinho Lira
(PMDB) e Marquinhos Madeira (PMDB)

*

Legislação
Participativa

Membros Titulares:
Inácio Loiola (PSB),
Carimbão Júnior (PHS), Jó
Pereira (PMDB), Edval Gaia
(PSDB) e Pastor João Luiz
(PSC)

*Presidente e Vice-presidente pendentes de eleição
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*

Meio Ambiente

Membros Titulares:
Davi Davino Filho (PMDB),
Marquinhos Madeira
(PMDB), Marcos Barbosa
(PRB), Léo Loureiro (PPL) e
Dudu Hollanda (PSD)

