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Interação
com a
sociedade

Complexo de auditórios fortalecerá
os debates nas comissões 4 e 5
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O

lá, amigo leitor!
A ordem aqui é trabalhar. Trabalhar compartilhando. Por isso, estou de
volta para uma conversa antecipada sobre o que vai acontecer neste
ano no Legislativo Estadual.
Já estão em andamento as obras
do Complexo de Auditórios, que
abrigará as Comissões Técnicas.
Também estão sendo ampliados
os gabinetes dos parlamentares,
acrescidos de uma área de até 60%
do tamanho original, de modo a
propiciar espaço e melhores condições de trabalho.
E, mais uma vez, o Parlamento
Estadual é palco de iniciativas inéditas. Vai ser lançado, em março,
o projeto União dos Legislativos
Cearenses (Unilece), baseado no
Interlegis, um programa do Senado Federal que transmite os

cursos e atividades desenvolvidas
por aquela instituição para quase
todas as Assembléias Legislativas
do Brasil.
As nossas mídias, TV Assembléia e rádio FM Assembléia,
têm novidades. Agora você vai
saber mais sobre a nossa história,
acompanhando a série de documentários “Ceará, Terra e Gente
que Faz História”, que vai ao ar às
terças-feiras, na TV Assembléia.
Também estamos abrindo, a partir deste mês, o espaço do leitor no
nosso Assembléia Notícias.
Novos quadros fazem parte da
programação da Rádio FM Assembléia 96.7, “Por que os projetos
são feitos para você, e você desconhece?” e “Se você fosse deputado,
o que faria?”, são dois novos meios
de interação da população com o
Parlamento cearense.

Tem mais ainda: A XII Conferência Nacional dos Legislativos
Estaduais, promovida anualmente
pela União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) vai acontecer no Ceará, nos dias 28, 29 e 30
de maio. Entre os temas em debate,
as eleições de 2008, as reformas política e tributária, financiamento de
campanha e a TV Pública.
Somado a todas essas ações, a
Universidade do Parlamento Cearense iniciou os cursos de graduação em Captação de Recursos
e Gestão de Projetos e de Política
e Legislação. Como disse, aqui a
gente trabalha compartilhando.
Continue acompanhando as nossas atividades. Uma boa leitura.
Não esqueça, compartilhe do nosso jornal. Ligue, acesse, sugira!
Boa Leitura!

Espaço do Leitor
“Quero dar os parabéns
à TV Assembléia pelas
transmissões das sessões.
Assisto todo dia o que
os deputados falam e
agora tenho como ver se o
candidato em quem votei
está fazendo alguma coisa
pela minha cidade”.
Francisco José Hortêncio
Morada Nova

Fale com a gente
Av. Desembargador
Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará
Telefone
(0XX85)
Fax
(0XX85)

3277.2500
3277.2753

Participe!

Email

Escreva você também para o Assembléia Notícias.
Sua opinião é muito importante!

site

Envie um e-mail para luciase@al.ce.gov.br e
colabore com o nosso jornal.

epovo@al.ce.gov.br
http://www.al.ce.gov.br
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Editorial

Silvia Góes
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Projeto vai unir a Assembléia
às 184 câmaras municipais

A

iniciativa é inédita e
considerada ambiciosa
por seus idealizadores.
O intuito é fazer com que todos
os legislativos cearenses se unam
em prol de uma atuação parlamentar transparente e com a
participação popular constante.
Para isso, o projeto União dos
Legislativos Cearenses (Unilece)
tomou como base o Interlegis,
um programa do Senado Federal que transmite os cursos
e atividades desenvolvidas por
aquela instituição para quase todas as Assembléias Legislativas
do Brasil. “O lançamento oficial
desse projeto deve ser feito já em
março, porque nós sabemos que
estamos numa linha de relação
direta com a população. Avalio
que é essa conectividade que
cada vez mais estreita os laços
com a sociedade e impõe um
desenvolvimento maior da qualidade dos trabalhos legislativos”,
adianta o presidente da Assem-

>>O presidente da AL, deputado Domingos Filho, destaca que o Unilece vai dar
mais qualidade aos trabalhos legislativos.

bléia, deputado Domingos Filho
(PMDB), em entrevista ao Assembléia Notícias.
A proposta é que o Projeto tenha como base quatro atividades:
o AP Interativo, que vai exibir as
audiências públicas em tempo

real para todos 184 parlamentos
municipais; a Alecemídia, que
pretende capacitar tutores para
desenvolver cursos ligados às
áreas das 15 Comissões Técnicas da Assembléia; o Interlece,
que disponibilizará às Câmaras o

acesso aos serviços do Legislativo
Estadual; e a Legioteca, uma biblioteca virtual que vai permitir
a todas as Câmaras consultarem
as leis orgânicas dos municípios,
o Código de Trânsito e a Constituição Estadual.
“O Unilece é um dos programas mais ambiciosos do País
pois, por meio dele, nós pretendemos ter uma ligação mais forte
com os vereadores cearenses e,
conseqüentemente, ficaremos
mais próximos das necessidades
do Estado”, explica o deputado
designado pela Mesa Diretora
para presidir o Unilece, Gony
Arruda (PSDB).
Além disso, o Projeto vai trabalhar também com ferramentas de Educação a Distância
(EAD), para transmitir aulas
ministradas por professores da
Universidade do Parlamento
Cearense, outra iniciativa pioneira da Assembléia cearense,
lançada ano passado.

Apoio dos
demais
Parlamentos
cearenses

>>Dep. Gony Arruda foi
designado pela Mesa
Diretora para presidir os
trabalhos do Unilece.

Na tentativa de envolver todos os Legislativos
Municipais, alguns encontros foram realizados
para que o Projeto fosse
apresentado, e as dúvidas
dos parlamentares esclarecidas. A última dessas
reuniões aconteceu no dia
23/01, no auditório Murilo
Aguiar, e foi coordenada
pelo presidente do Unilece, deputado Gony Arruda. O evento contou com
a presença dos presidentes
de várias Câmaras.

Capacitação
“Acho que os deputados
deviam falar menos do que
os prefeitos fazem ou deixam
de fazer, principalmente
agora que estamos num ano
de eleição. Isso é obrigação
dos vereadores”.
Marcos Fábio
Fortaleza, Jacarecanga
“O novo site da Assembléia
está de parabéns. Agora,
posso acompanhar os
debates no meu trabalho,
lendo as reportagens que vão
ao ar logo depois que um
deputado acaba
de falar ou quando um
projeto é votado”.
Shirley Costa
Beberibe

“Alguns deputados deviam
prestar atenção no jeito
como falam. Tem deles que
gritam tanto no microfone,
que incomodam quem
está assistindo as
transmissões pela tv ou
ouvindo pelo rádio”.
Roberto Nunes
Fortaleza, Benfica
“Ouço a FM Assembléia todos
os dias e sou fã do Narcélio
Limaverde. Queria que o
programa dele durasse mais
tempo, porque ele informa
logo cedo o que é que vai
acontecer na Assembléia o
dia todo”.
Maria das Dores Pereira
Fortaleza, Cocó

Divisão de Treinamento dá curso de Direito Constitucional Municipal

A

Divisão de Treinamento da Assembléia
Legislativa desenvolve
a função de treinar e aperfeiçoar
os servidores da Casa. Neste ano
de 2008, o órgão, que é vinculado ao Departamento de Recursos Humanos, ofertou um novo
curso de Direito Constitucional
Municipal direcionado aos servidores da Diretoria Adjunto
Operacional. O curso foi ministrado pelo advogado Willian
Paiva Marques, no período de
11 a 27 de fevereiro.
O curso de Direito Constitucional Municipal foi criado
pela necessidade de treinar os

servidores da Diretoria Adjunto Operacional para trabalharem em parceria com o projeto
União do Legislativo Cearense
(Unilece), a ser instalado em
março. O projeto tem como objetivo proporcionar interação e
prestar assessoramento às câmaras municipais do Estado.
De acordo com a coordenadora da Divisão de Treinamento (DT), Vânia Ferreira
Gomes Meira, são ofertados
regularmente cursos nas áreas
de comunicação, administração,
informática, saúde, além do Projeto Casulo, que é voltado para a
qualidade de vida dos servidores

>> Vânia Ferreira Gomes (em pé), na primeira aula de uma nova turma

e sociedade. “Temos também o
Projeto Superação, vinculado
a Universidade do Parlamento
Cearense (Unipace), que dá aos
servidores da Casa a oportunidade de concluir os ensinos fundamental e médio”, explicou.

A DT envia anualmente uma
correspondência a todos os
gabinetes e departamentos da
Assembléia informando a disponibilidade de vagas por curso
e ficha de inscrição. “Quando é
feita a entrega das correspon-

dências, nós colhemos sugestões
junto aos gabinetes, elas servem
de apoio para a programação dos
cursos”, justificou Vânia Gomes.
Em 2007, a DT realizou 48
cursos técnicos. A duração de
cada curso varia de 20h até 80h.
Os cursos ofertados pela Divisão
de Treinamento são: Aperfeiçoamento Profissional, Ética e
Cidadania do Trabalho; Direito
Administrativo; Dicção e Oratória; Técnico de Redes de Computadores e Telecomunicações
(Cisco); Qualificação em Emergência; Reflexões sobre o Agir do
Assistente Social e Hipertensão
Arterial e Qualidade de Vida.
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Plenarinhos> Comissões Técnicas

Parlamento Nordestino
O presidente Domingos Filho, em entrevista ao Assembléia
Notícias, falou ainda da proposta
que apresentou aos presidentes
das assembléias legislativas do
Nordeste, para a criação do Parlamento Nordestino. “Nós, deputados do Nordeste, acabamos
atendendo a angústias similares
do povo da nossa região. Por isso,
indiquei a criação de uma instituição para que possamos interagir muito mais”, afirmou.
A intenção do presidente é
promover encontros regionais
em cada estado para debater temas como o orçamento da União,
o turismo, segurança energética,
segurança hídrica, emprego e
renda, programas sociais, transportes, ferrovia transnordestina,
transposição das águas do rio São
Francisco, dentre outros. Com
isso, ele pretende buscar posições

autenticamente nordestinas sobre essas questões. “O que queremos é firmar um pacto em defesa
das questões regionais, porque,
muitas vezes, os estados do Nordeste se tornam concorrentes na
tentativa de alcançar um mesmo
objetivo, quando, na verdade,
isso não é necessário. O trabalho
em conjunto é bem mais eficaz”,
lembrou o parlamentar.
Nos contatos mantidos com
os presidentes dos parlamentos
da região, Domingos Filho já
conseguiu o apoio das AL’s do
Piauí, da Paraíba, de Sergipe,
do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Porém, o ideal,
segundo ele, é que se tenha o
engajamento de todas as casas
legislativas. “Ou a gente consegue que todos estejam empolgados e presentes ou a gente
não faz o projeto”, concluiu.

>> Reinício dos trabalhos

>> Obras do Complexo das Comissões Técnicas

AL fortalece mecanismos de interação com a sociedade
O

presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), afirmou em entrevista ao Assembléia Notícias, que
uma das principais metas para
este ano é dar continuidade ao
processo de dinamização das
Comissões Técnicas da Casa, por
serem a instância onde a participação popular se dá de forma
mais objetiva, através das discussões e debates que acontecem
nas audiências públicas.
Na sessão de abertura do
primeiro período legislativo de
2008, Domingos Filho anunciou a construção do Complexo
de Auditórios, que abrigará as
Comissões Técnicas. As obras

já estão em andamento nos
jardins da Casa. O complexo
será formado por sete auditórios subterrâneos, de 60 lugares cada, chamados de plenarinhos, com um túnel de acesso
ao Plenário 13 de Maio, para
que os deputados possam se locomover com rapidez entre as
sessões e as audiências públicas.
O presidente anunciou também
a ampliação dos gabinetes dos
parlamentares, que serão acrescidos de uma área de até 60%
do tamanho original, de modo
a propiciar espaço e melhores
condições de trabalho.
Durante a sessão de abertura
dos trabalhos de 2008, o presidente agradeceu o apoio dos de-

Cada Comissão
tem uma natureza
técnico-política. Por isso,
a tendência é ampliar
cada vez mais as
ações das Comissões
Técnicas, independentes
do Plenário.”

putados e de todos os servidores
da Casa, enfatizando que “o grande desafio de um Parlamento reside na elaboração de atos normativos, que propiciem o bem
comum da população”. Em en-

trevista ao Assembléia Notícias,
Domingos Filho afirmou que o
seu maior desafio ao assumir a
presidência da Casa era o de dar
uma vida maior às Comissões,
para que elas fossem autônomas
nos seus devidos focos.
“Cada Comissão tem uma
natureza técnico-política. Se
você pega a Comissão de Educação, você percebe que todos
os assuntos da área são tratados
lá. Nós conseguimos, e com a
Universidade do Parlamento
Cearense a tendência é acrescer
cada vez mais esse tópico, ampliar as ações das Comissões,
independentes do Plenário. Daí,
nós registramos a realização de
cerca de quatro audiências pú-

blicas por dia, no ano passado.
Isso permite ao parlamentar trazer assuntos que antes não eram
debatidos. Em conseqüência, tivemos uma excelente produção
legislativa”, afirmou ele, destacando que para 2008 as expectativas serão ainda melhores, com
a construção do complexo de
auditórios.
O presidente destacou que,
para esse ano, serão ainda intensificados e criados outros mecanismos possibilitando ampliar
ainda mais a participação popular. “Nesse aspecto, quanto mais
mecanismos tivermos, melhor.
Por exemplo, se o deputado precisa dar uma resposta maior aos
segmentos que ele representa, o

nosso site é um canal. Ele faz
com que o parlamentar se preocupe com os seus posicionamentos. Isso é a transparência
total das ações políticas. Para se
ter noção de como isso modifica o dia-a-dia da gente, uma vez
um deputado amigo nosso disse
que agora estamos vivendo uma
espécie de Big Brother, porque
somos monitorados o tempo
todo”, afirmou ele.
Para ele, o Portal Eletrônico
da Casa (www.al.ce.gov.br), assim como as demais mídias disponíveis atualmente, fortalece
essa relação entre o povo e seus
representantes. Domingos Filho também anunciou mudanças no site oficial para permitir

uma maior interatividade com
a sociedade. “A população vai
poder, inclusive, enviar e-mail
durante a realização de uma sessão plenária, sugerindo temas e
opinando”, destacou.
O presidente disse que pretende ainda transformar ferramentas como o site, que vem
tendo um excelente resultado,
numa agência. Isso vai permitir uma interação muito maior,
principalmente quando o projeto União do Legislativo Cearense (Unilece) for implantado. “Os
equipamentos já foram comprados e, dentre outras ações,
nós vamos ter uma capacidade
de enviar 14 mil mensagens por
dia para os cidadãos que acom-

panham os nossos trabalhos.
Isso significa que os cearenses
vão receber mensagens da AL
no seu celular ou no seu e-mail”,
prosseguiu.
Outro ponto que vai solidificar essa interatividade é
que cada deputado vai ter, em
sua bancada, um laptop. Isso
vai permitir, por exemplo, que
o cidadão, on line, possa dar
sua opinião e sugerir ao seu
parlamentar como ele deve se
posicionar sobre determinado
assunto. “Essa é uma questão
inédita nos parlamentos e que
vai se aproximar da democracia
direta. Estamos trazendo a sociedade para opinar sobre o que
fazemos”, afirmou Domingos.

A Assembléia Legislativa
do Ceará voltou aos
trabalhos no dia 7 de
fevereiro, dando inicio ao seu
primeiro período legislativo
de 2008. Foi realizada
uma sessão preparatória,
conforme determina o
Regimento Interno da
Casa, que contou com a
participação do governador
em exercício, Francisco
Pinheiro. Ele entregou ao
presidente Domingos Filho,
a mensagem governamental
com a prestação de contas e
o balanço das atividades do
Executivo em 2007.
O Parlamento estadual
retomou suas atividades já
com cinco mensagens do
Governo na pauta, que serão
discutidas e votadas em
breve. Das cinco propostas,
três foram apresentadas
ainda na sessão legislativa
do ano passado e tratam,
respectivamente, da Lei
de Organização Básica

das Polícias Militar
e Civil e do Corpo de
Bombeiros Militar (CBM).
As outras duas, chegaram
à Assembléia durante o
recesso parlamentar. Uma
estabelece alterações na
Comissão Permanente
de Concursos e a outra
dispõe sobre o Sistema
de Habitação de Interesse
Popular, uma iniciativa
surgida de uma parceria
entre os governos Estadual
e Federal e a Prefeitura
Municipal de Fortaleza.
Durante a leitura da
mensagem, Francisco
Pinheiro apontou os
principais resultados e
realizações do Governo
do Ceará no ano passado,
nas mais diferentes áreas.
Ele afirmou que 2007 foi
um ano de organização da
máquina administrativa e de
estruturação das condições
“para o salto de qualidade
que o Ceará necessita dar”.
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AL inicia novo
período legislativo
A

Assembléia Legislativa do Ceará reiniciou, no dia 7 de fevereiro, os trabalhos
do seu primeiro período legislativo de 2008 com a realização de uma sessão
preparatória, conforme determina o Regimento Interno da Casa. A sessão contou com a presença do governador em exercício, Francisco Pinheiro, que entregou ao
presidente Domingos Filho a mensagem com a prestação de contas do Governo com as
principais realizações de 2007.

01

07

08

12

01. Vice-governador Francisco Pinheiro entrega a 		
prestação de contas do Governo ao presidente da AL,
deputado Domingos Filho (PMDB)
02. Deputados Leonardo Pinheiro (PHS), Dedé Teixeira 		
(PT) e Neto Nunes (PMDB)
03. Deputados Arthur Bruno e Rachel Marques, do PT
04. O líder do Governo Nelson Martins (PT) e o 		
Primeiro Secretário, Zezinho Albuquerque (PSB)
05. Deputados Heitor Férrer (PDT), Lula Morais (PC do 		
B) e Osmar Baquit (PSDB)
06. Secretário da Fazenda, Mauro Filho e deputado 		
Sérgio Aguiar (PSB)
07. Deputados Fernando Hugo (PSDB), Dedé Teixeira 		
(PT), Eudoro Santana, secretário do Conselho de Altos
	Estudos e Hermínio Resende (PSL)
08. Deputados Roberto Cláudio (PHS), Lucílvio Girão e 		

03

04

02

05

06

09

10

11

14

15

Manoel Castro, do PMDB
09. Deputados Téo Menezes, Júlio César, Cirilo 		
Pimenta e Luiz Pontes, do PSDB
10. Deputados Moésio Loiola
e Professor Teodoro, do PSDB
11. Deputados Augustinho Moreira e Edísio Pacheco, 		
do PV e Vanderlei Pedrosa, do PTB
12. Secretário das Cidades, Joaquim Cartaxo, 		
Conselheiro do TCE, Teodorico Menezes, e Secretário
da Infra-Estrutura, Adail Fontenele
13. Deputado Gomes Farias, do PSDC
14. Deputados Ronaldo Martins (PMDB) e Delegado 		
Cavalcante (PSDB)
15. Secretário da Saúde, João Ananias, secretário- 		
adjunto de Turismo, Osterne Feitosa e Secretária do
Trabalho e Desenvolvimento Social, Fátima Catunda
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Programa> TV Assembléia

Política Especial

Documentário resgata
história do Ceará
e do Legislativo

A

>> A jornalista Sandra Chaves apresenta o programa

TV Assembléia - Canal 30 - lançou em
sua grade de programação, no dia 15/01, a série de
documentários “Ceará, Terra e Gente que Faz História”.
Apresentado pela jornalista
Sandra Chaves, vai ao ar às
terças-feiras, às 21:00h, logo
após o programa Questão de
Ordem, com reprise as quartas e quintas-feiras, no mesmo
horário. O documentário é um
aprofundamento na história
do povo cearense, tendo como
base a Assembléia Legislativa.
De acordo com a coordenadora de comunicação social da Casa, jornalista Silvia
Góes, essa é uma idéia que
partiu do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB),
com o objetivo de resgatar a
história do Ceará e do Legislativo cearense. Segundo ela, o

importante é mostrar para as
várias gerações, como foram
formados os partidos, os grupos políticos, como eram os
regimes vigentes, enfim, uma
visão geral de como se fazia
política naquele momento.
Segundo a coordenadora
do núcleo de produção, Ângela Gurgel, o programa está
mostrando todo o processo
histórico do Estado do Ceará.
Ela ressalta que a série destaca
os fatos que aconteceram desde a chegada da família real ao
Brasil até os dias atuais. Ângela
informa que o documentário
tem duração de 40 minutos,
sem intervalos.
De acordo com o roteirista
do programa, José Mapurunga,
a idéia é levar ao telespectador
os fatos poucos conhecidos,
mostrando a evolução do Ceará do ponto de vista econômico, cultural e político. O

roteirista informa que o Ceará,
Terra e Gente que Faz História, apresenta episódios que
ocorreram no período colonial
chegando à atualidade, com os
acontecimentos políticos mais
marcantes do período.
O roteirista ressaltou também que a série de documentários conta com a colaboração
do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento de Estado do Ceará – INESP,
da Universidade do Parlamento, do Conselho de Altos Estudos e do Memorial Pontes
Neto. Ele destaca o empenho
de toda a equipe que vem trabalhando com dedicação no
resgate das informações e na
preparação dos programas.
José Mapurunga disse que no
segundo programa, entrou em
cena um ator para contar toda
a história como se estivesse vivenciado o momento.

TV > Fique ligado no legislativo

Programação Canal 30 TV Assembléia
Segunda
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Programa Tse - Brasil Eleitor
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Audiência Pública - 		
		 Solenidades - ao vivo
14:00 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convênio Universidades - Unifor
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Jogo Político - Parceria com
		 TV O Povo - ao vivo
22:00 - Reprise Sessão
		 Plenária e Audiências

Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões
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Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo
		 + Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente. -Perfil		 Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Convênio Sebrae
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente - ao vivo
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo + Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:20 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:50 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Pleária
		 e Comissões

Sabado e Domingo
09:00 às 17h - Reprise sessões/audiências da semana - 17:00 às 06:00 - Documentários e musicais próprios e de parceiros
*Nossa programação prioriza o trabalho parlamentar, podendo ser suspensa a qualquer momento para transmissão ao vivo das atividades realizadas na Assembléia Legislativa.

por Antonio Viana de Carvalho, jornalista e radialista
site – www.antonioviana.com

Partidos no Brasil
Bem diferente da maioria dos países no mundo inteiro, o Brasil
tem quase trinta partidos, proporcionando ao eleitor uma
grande confusão na hora de escolher o seu candidato. Correndo
da cláusula de barreira algumas fusões foram estimuladas,
mas poucas concretizadas. Conforme o Jornal do Senado, após a
incorporação do PAN pelo PTB, a criação do PR, resultado da fusão
do PL e PRONA e a mudança de sigla do PFL, que agora se chama
DEM (Democratas), mesmo assim “temos o maior número de
partidos de todo o Planeta, quase trinta’, espanta-se o deputado
Adahil Barreto (que recentemente deixou o PSDB e ingressou
no PR, para seguir ao lado do ex-governador Lúcio Alcântara,
que igualmente deixou o ninho tucano, juntamente com os
deputados Léo Alcântara, Vicente Arruda e Marcelo Teixeira).
Todos ingressaram no PR (fusão PL-PRONA), partido encabeçado
nacionalmente pelo vice-presidente da República, José Alencar).

quais mesmo as siglas?

FM Assembléia 96,7
promove interação
com os ouvintes
O

s quadros que estrearam no mês de
fevereiro, na Rádio
FM Assembléia 96.7, “Por que
o projeto é pra você, mas você
desconhece” e “Se você fosse
deputado, o que faria?”, são dois
novos meios de interação da
população com o parlamento
cearense. De acordo com a diretora da rádio, jornalista Fátima
Abreu, a aceitação dos novos
quadros está sendo muito boa,
principalmente da parte dos deputados. “Os parlamentares estão gostando muito desta nova
maneira de participação popular, pois é mais uma forma de
mostrar à população os direitos
conquistados pelos cidadãos
cearenses”, comentou.
O primeiro quadro mostra e
esclarece aos ouvintes questões

relativas às leis, projetos aprovados, ou mesmo aqueles que ainda estão tramitando na Assembléia, mas que, mesmo tratando
de assuntos importantes, ainda
são desconhecidos do público.
Alguns dos exemplos citados
por Fátima foram: a lei que determina o limite de 15 minutos
nas filas de bancos, em dias normais e 30 minutos, em vésperas
de feriados; a lei federal que proíbe o fumo em locais públicos.
No segundo quadro, as pessoas que freqüentam a Assembléia serão entrevistadas para
dizer o que fariam caso fossem
eleitas para exercer um mandato de deputado estadual. A
diretora da FM Assembléia comentou ainda que os dois quadros são diferentes, porém têm
igual importância. O primeiro

vai mostrar as leis e, principalmente, dizer quem é o autor; já
o segundo vai dar oportunidade
para que as pessoas falem sobre
suas idéias para o Estado.
Mais duas novidades estrearam na programação da FM
Assembléia. São os programas
“Cenário Político” e “Notas Jazz”.
O “Cenário Político” estreou no
dia 07 de janeiro e é apresentado
pelo radialista Carlos Silva, além
do jornalista Renato Abreu e do
radialista Cláudio Teran. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 12h às 13h. Já o
“Notas Jazz”, é um programa que
tem um estudo aprofundado sobre a visão histórica e social deste ritmo. O programa vai ao ar
todos os sábados, das 19h30min
às 20h, produzido e apresentado
pela jornalista Luana Gurgel.

Conversando com o deputado
Adahil Barreto, um dos mais
preparados entre todos os
integrantes do Parlamento
Estadual, mesmo assim ele
só foi capaz de citar oito (08)
partidos. “São muitos, meu
caro Viana. Precisa realmente
ter boa memória ou pesquisar
junto ao TSE ou TRE para se ter
exatamente as denominações
partidárias existentes no
país. Você sabe?”. Respondi
ao deputado Adahil Barreto

que iria pesquisar junto ao
TSE e daria a resposta nesta
coluna. E o faço hoje. Atenção
deputado: temos exatos
vinte e sete (27) partidos
com registro junto à Justiça
Eleitoral Brasileira. As siglas
são: PCB, PC do B, PCO, DEM (exPFL), PMN, PR (fusão PL-PRONA),
PSDB, PDT, PMDB, PT, PHS, PPS,
PP, PRTB, PRB, PRP, PSC, PSDC,
PSL, PSOL, PSB, PSTU, PTB (que
engoliu o PAN), PTC, PT do B,
PTN e PV. Fonte: TSE.

LEI FOI DERRUBADA APÓS 11 ANOS
Para o leitor entender a
história da “cláusula de
barreira”: A Lei 9.096, de 19 de
setembro de 1995, chamada
Lei dos Partidos Políticos,
determinava que, a partir das
eleições de 2006, as legendas
que não obtivessem pelo
menos 5% dos votos em nível
nacional e 2% em nove Estados

OUTUBRO DE 2006

Pelas regras, nas eleições de 2
de outubro de 2006, apenas
PMDB, PT, PSB, PFL, PP, PSB e
PDT superaram os limites da
cláusula de barreira. Mesmo
após 11 anos de vigência,
depois do resultado das
eleições para a Câmara,
em 2006, partidos que não

(um terço do total), nas
eleições para deputado federal,
teriam o funcionamento
parlamentar, a participação
no fundo partidário e o acesso
ao horário gratuito, reduzidos.
É a chamada cláusula de
barreira. Entre a sanção da lei
e as eleições de 2006, foram
aplicadas regras de transição.
alcançaram o desempenho
estipulado recorreram ao
STF, onde duas ações de
inconstitucionalidade foram
protocoladas pelo PC do B e
PSC. Outros partidos optaram
pela fusão ou incorporação,
para que, somadas as votações,
o critério fosse superado.
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Graduação> Aprovados no vestibular

Videoconferência > Eleições americanas

Rádio >

Aula inaugural marca início das
atividades da Universidade do Parlamento

AL transmite palestra para
todos os parlamentos do País

>> Programaçã0

A

Universidade do Parlamento
Cearense
realizou no dia 7 de
fevereiro, no Auditório Murilo
Aguiar, a aula inaugural para
os alunos aprovados no primeiro vestibular para os cursos de
graduação em Captação de Recursos e Gestão de Projetos e de
Política e Legislação. As aulas
começaram oficialmente no dia
8, na sede da Unipace e serão
ministradas semanalmente às
sextas-feiras e aos sábados.

O curso vai
contribuir para que
eu tenha uma visão
maior da elaboração de
um projeto e também
de como funciona a
máquina pública”
Rogério Diógenes Teixeira, aluno
do curso de Captação de Recursos e
Gestão de Projetos

Para o aluno Rogério Diógenes Teixeira, do curso de Captação de Recursos e Gestão de Projetos, a iniciativa da Assembléia
é uma excelente oportunidade
para ele, que já trabalha com produção cultural. “O curso vai contribuir para que eu tenha uma
visão maior da elaboração de um
projeto e também de como funciona a máquina pública”, conclui. A aluna do curso de Política
e Legislação, Marluce Alcântara Carioca, também aprovou
o novo projeto e não esconde a
alegria de ter sido aprovada. “Eu
já buscava fazer um curso superior há muito tempo. E este se
apresentou com uma viabilidade
muito grande, por ser ministrado durante dois dias na semana,

pela localização e, principalmente, pelo assunto, voltado exclusivamente para nós, servidores
públicos”, completa.
O primeiro vestibular da
Unipace foi realizado no dia 22
de janeiro. Participaram da seleção 132 candidatos aos cursos
de graduação em Captação de
Recursos e Gestão de Projetos e
de Política e Legislação. Os aprovados preenchem as 50 vagas
ofertadas em cada um dos cursos. O mais concorrido foi o de
Captação de Recursos e Gestão
de Projetos, com 89 inscritos,
seguido pelo curso de Política e
Legislação, com 43 inscrições.
Os candidatos fizeram provas de
conhecimentos gerais e redação.
De acordo com o presidente da Universidade do Parlamento, deputado Francisco
Caminha (PHS), o primeiro
vestibular da Universidade foi
“um sucesso, pois demonstrou
o interesse da população por
esses cursos voltados para carreira legislativa”.
Para quem já possui graduação,
a instituição oferece três cursos de
especialização, entre os quais, dois
em parceria com a Universidade
de Fortaleza (Unifor): Comunicação e Jornalismo Político e Direito Parlamentar e Política; e outro
com a Faculdade Farias Brito, de
Assessoria Legislativa. A iniciativa
do Parlamento Cearense, inédita
no Brasil, também rendeu outras
importantes parcerias: Além da
Unifor, também foram firmados
convênios com a Universidade
Vale do Acaraú (UVA), Faculdade Farias Brito, e outras parcerias.
As inscrições para os cursos de
pós-graduação seguem até o dia
29 de fevereiro e podem ser feitas
na sede da Universidade do Parlamento localizada na Avenida Pontes Vieira 2391. Mais informações
pelo fone 3257-7871 ou no sítio
www.al.ce.gov.br/unipace.

Segunda à Sexta-Feira
06:00 às 06:30
Política em Destaque
06:30 às 07:00
Noticiário (Com notícias do Ceará
– governo, município e legislativo)
07:00 às 07:30
Política em Destaque
(música + informação)
07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde*
09:00 às 11:00
Rede rádio Agência Senado
(atividades legislativas)
11:00 às 12:00
Discutindo o Ceará
(atividades legislativas)
12:00 às 13:00
Programa Cenário Político**
13:00 às 14:00
Rede rádio Agência Senado
14:00 às 14:05
Institucional***
14:05 às 14:20
Livros e autores
14:20 às 14:30
Institucional***
14:30 às 17:00
Atividades Legislativas
Política em Destaque
17:00 às 17:05
Institucional***
17:05 às 17:25
Livros e Autores (reprise)
(atividades legislativas)
17:25 às 18:00
Política em Destaque

>> Aprovados no vestibular assistem aula inaugural

>> Relação dos alunos

>>Deputados assistem à apresentação do Professor Fhamy

Captação de Recursos e Gestão de Projetos Públicos:
Ana Maria Timbó Duarte,
Eliel Sales Marques Andrade,
João Francisco do Nascimento,
Francisco Jose Caminha de Almeida,
Thiago Felipe Holanda Araujo,
Cleyton de Oliveira,
Verônica de Fatima Fernandes Barbosa,
João Paulo Pinho Freitas,
Robério Diógenes Teixeira Pessoa,
Eveline Maria Barbosa de Melo,
Danyely Oliveira de Araújo,
Herelana Dias de Aquino,
Clodomir Arruda,
Joana Pacheco de Araújo,
Jesus Miguel Clarindo da Cunha,
Francisco José Sampaio,
Francisco Hermes Vasconcelos Sousa,

Pedro Henrique de Franca Holanda,
Jade Afonso Romero,
Francisca Maria Paiva Lino,
Beatriz Maria Guedes Martins,
Francisco Gelio Varandas Coelho,
Francisco Edmar Gomes de Carvalho,
Alexandre Araújo Lima,
Taise de Almeida Vasconcelos,
Tereza Margarida Bezerra de Menezes,
Pedro Henrique Alcino da Silva,
Francisco Jose Ribeiro de Abreu,
Virginia Paula Pinho Freitas,
Paulo Sergio Lisboa Cavalcante,
Bruno Rafael Monteiro Moreira,
Manoel Itamar de Andrade,
Araicy Pinto Pinho Coelho,
Francisca Simony Ferreira da Silva,

Marta Eugenia Araújo Lima,
Lucy Mary Teófilo Guimarães,
Jaciara Franca de Deus Silva,
Paulo Roberto da Silva Leonardo,
Luzenete Alves da Rocha,
Agostinho Frederico Carmo Gomes,
Luciano dos Santos Ferreira,
Claudia Teixeira Carvalho Melo,
Estácio Narciso Neri,
Francisco Carlito Araújo,
Sandro Camilo Carvalho,
Daniela Albuquerque Araujo Siqueira,
Francisco Wexda Urbano Cavalcante,
Salustiano Sales Guimarães,
Fco. das Chagas de Souza Araújo,
Filogenio de Jesus da Silva.

Política e Legislação:
Carlos Augusto Ribeiro Neto,
Manoel Gomes Oliveira,
Marla Roxana Barreto Alves,
Carlos Neybson Ferreira Pires,
Claudio Magalhães Leitão,
Francisco José Muniz Barreira,
Nelci de Oliveira Nascimento,
Mitchelle Benevides Meira,
Francisco Marques da Silva,
Luis Carlos Maciel de Freitas,
Odério do Amaral Dias,

João Irapuan Silva Cunha,
Jorge Fabio de Freitas,
Francisco Fabio de Sousa Galvão,
Valéria Araújo Pessoa,
Marluce Alcântara Carioca,
Marli Ferreira da Silva,
Francisco Antonio Magalhães,
Luth Ferreira de Sousa Silva,
Germana Maria Silva de Vasconcelos,
Maria Jose Alves Fiuza,
Cláudio Jose Montenegro e Silva,

18:50 às 19:00
Resumo do Dia
19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 05:00
Rede rádio Agência Senado

Roberto Carlos do Nascimento,
Wanderli Teixeira Pessoa Nogueira,
Joseclerton Moreira Damasceno,
Maria Eugenia Nascimento Carioca,
Liberato Pedroza Aguiar Junior,
Damião Vasconcelos do Vale,
Jose Narcélio Gurgel Bastos,
Bezaliel Ribeiro de Farias,
Julio César Teles Limaverde Filho,
Nelda Melo Vilela.

A

Assembléia Legislativa
sediou, no último dia
24/01, palestra com
o professor da Universidade de
Wilkes-Pensilvânia, Dr. Mahmoud Fahmy, sobre os desafios e
conquistas no processo eleitoral
dos Estados Unidos. A atividade
foi transmitida por videoconferência para todos os Legislativos
Estaduais do País e contou com
a participação do presidente da
Casa, deputado Domingos Filho
(PMDB), de outros parlamentares cearenses e do professor
doutor da Universidade de Barcelona, José Luiz Luzon.
Fahmy explicou que a estrutura do processo de eleição
dos Estados Unidos não obriga a população a ir às urnas, é
formada por dois estágios que
antecedem a escolha definitiva
do presidente (as primárias e o
caucus), além de indicar a realização de convenções estaduais

e nacionais para a definição de
qual candidato irá representar
os partidos Democrata e Republicano na eleição.
O professor também esclareceu que algumas característi-

cas da política brasileira são similares à praticada nos Estados
Unidos e que o sistema americano prima pela autonomia dos
estados daquela federação. Da
mesma forma, Fahmy criticou

>> Parceria
Unipace recebe visita de professor espanhol
Aproveitando a participação
na palestra de Fahmy, o
professor José Luiz Luzon
visitou as instalações da
Universidade do Parlamento
Cearense (Unipace), a
primeira instituição de
ensino ligada diretamente a
um Poder Legislativo no País,
para discutir a possibilidade
de firmar parcerias
entre a Unipace, para a

criação do doutorado em
Desenvolvimento Regional e
Planejamento Territorial.
“Essa é a primeira vez que
vejo uma universidade
criada por uma Assembléia. E
pelo bate-papo que tive com
algumas pessoas, percebi
que essa é uma experiência
importante e que está
motivando os colaboradores
dessa Casa”, afirmou.

ações do atual presidente George W. Bush, como a invasão
do Iraque. Ele considerou o ato
como um erro e disse que o interessante é uma política de diplomacia, baseada no diálogo,
ser implementada. “Para isso, é
essencial que o novo presidente
tenha um posicionamento mais
contundente no que se refere à
ligação com o Brasil, que é fundamental para a sobrevivência
norte-americana”, avaliou.
Por fim, o professor americano respondeu aos questionamentos dos deputados presentes e debateu sobre a eficácia do
voto distrital e a fidelidade partidária nos Estados Unidos. O
professor afirmou ainda que, ao
contrário do que acontece aqui,
nos EUA não há objeções sobre
um parlamentar mudar de legenda após vencer as eleições.
“Pode até mudar, mas o povo
encara como traição”, destacou.

Sábado

09:40 às 10:00
Retrospectiva da Semana
10:00
Programa Tom do Ceará
(Programa para privilegiar
os cantores e compositores
do nosso estado)
19:30 às 21:00****
Notas Jazz (Programa sobre a
história do Jazz)
21:00
Abluesando
*Às segundas-feiras. De terça à
sexta, o repórter que faz o flash
do Plenário, entrará informando
matérias que serão destaques
na sessão ordinária e/ou outras
informações como, por exemplo, a
realização de audiências públicas,
reuniões de comissões técnicas
agendadas para acontecer
durante o dia.
**Cenário Político é um programa
de debates realizado às segundasfeiras, com a apresentação
do radialista Carlos Silva e
participação dos Jornalistas Renato
Abreu e Cláudio Teran.
***Espaço para propagandas
institucionais, destaques sobre
trabalhos da Casa, agenda,
seminário, dentre outros.
****Produzido e apresentado pela
jornalista Luana Gurgel
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Unale> Encontro Nacional

Legislativos estaduais do País
reúnem-se em maio na AL

A

XII Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, evento
promovido anualmente pela
União Nacional das Assembléias Legislativas do Brasil
(Unale) realiza-se no Ceará,
nos dias 28, 29 e 30 de maio. O
encontro terá como tema central a recuperação e ampliação
das prerrogativas legislativas
dos deputados, voltado para
a questão da atualização das
constituições estaduais, tendo
o Parlamento cearense como
referencial. Trata-se de um assunto no qual a Assembléia
Legislativa do Ceará se destaca,
por estar promovendo, por determinação do presidente Domingos Filho (PMDB), a atualização da Carta Magna cearense.

Em entrevista ao Assembléia
Notícias, o presidente declarou
que seu grande desafio é estar
com a questão da atualização
encaminhada até a realização
da Conferência da Unale, cuja
minuta está pronta.
Domingos Filho, que fez o
convite para a realização da
Conferência da Unale no Ceará ao presidente da entidade,
deputado Alexandre Postal
(PMDB-RS) ainda em 2007,
afirmou que esse debate acontecerá no âmbito do encontro
das assembléias do País porque
“todo o trabalho realizado pelo
nosso Parlamento está tendo
excelente repercussão nacional, gerando na Unale um trabalho no sentido de criar um
movimento em todas as casas

legislativas do País, para que
também atualizem as suas
constituições”. Ele explicou
que muitas das idéias inovadoras apresentadas para
a atualização da Constituição cearense também serão
sugeridas para as demais Assembléias, principalmente no
que se refere ao artigo 60, que
restringe em muitos aspectos
a capacidade do legislador. A
ampliação da iniciativa parlamentar para legislar é um dos
pontos que mais interessam as
demais assembléias brasileiras,
bem como a retirada de artigos
referentes às competências municipais, que são de iniciativa
das câmaras de vereadores.
Ainda no que diz respeito à
questão das iniciativas legislati-

vas, os deputados estaduais de
todo País vão fortalecer a luta pela
recuperação da prerrogativa de
criar novos municípios, especialmente porque está tramitando
no Congresso Nacional proposta
para que os legislativos estaduais
retomem a competência de legislar sobre desmembramento e
emancipação de distritos.
O complexo de comunicação
da Assembléia do Ceará vai inspirar o debate em torno da criação de emissoras de televisão nos
legislativos estaduais brasileiros.
A implantação bem sucedida da

TV Assembléia, que já recebeu
a visita de presidentes de Legislativos de vários Estados, fez
com que a maioria desses Parlamentos começassem a discutir
a necessidade de implantar uma
emissora nos mesmos moldes
da televisão cearense, ou seja, de
sinal aberto e com abrangência
em todo o Estado.

Cultura > Dicas de literatura e cinema
LIVRO

>> Roberto Cláudio (PHS)

A dica de livro do deputado estadual Roberto Cláudio
(PHS) é também um grande sucesso da literatura: Chatô, O Rei Do Brasil (Fernando Morais). Leitura obrigatória
para os amantes da história do Brasil e também para os
jornalistas. Já por esse motivo, Chatô - O Rei do Brasil, vale
à pena ser lido. A história de Assis Chateaubriand se confunde com a História
da República do Brasil, onde o jornalista que criou um império das comunicações participou ativamente.O livro trata ainda sobre o rádio e a televisão aqui
no país, além de assuntos como o desenvolvimento da aviação. Mais sobre Chatô? Bem. Essa é a diversão de ler o livro. Aliás, tem mais para ser lido.

CINEMA

>> O Dr. Lindolfo, do
departamento de licitações da
Casa também dá algumas dicas.

E os cinéfilos de plantão que não dispensam um
cineminha e uma boa pipoca podem conferir o filme
brasileiro “Meu nome não é Johnny”. O filme de Mauro
Lima é baseado na história real de Guilherme Estrela
(compositor e produtor musical), traficante de cocaína
nos anos 90, quando, segundo o próprio, “todo mundo cheirava, desde ministros, políticos e cantores do pop nacional”. Sua vida no crime acaba quando Estrela é preso pela Polícia Federal, acusado por tráfico de drogas.

DVD
”Cidade do Samba”, que inaugura o selo Zeca
PagoDiscos, de Zeca Pagodinho, é o herdeiro do
bem-sucedido projeto “Casa do Samba”, que deu
origem a quatro excelentes CDs nos anos de 1990.
A fórmula traz desde novos sambistas, passa pelos
consagrados, pelos considerados “estranhos no ninho” vindos do rock
pop, por artistas da MPB, até artistas do axé como Cláudia Leite e Ivete
Sangalo. Nas 24 faixas, sambas clássicos de várias épocas, tudo sob o
comando do maestro, arranjador e gaitista Rildo Hora.

LIVRO
Na literatura ele recomenda “O Caçador de Pipas”,
sucesso de vendas em todo o mundo, (só nos EUA
vendeu mais de dois milhões de cópias). O Caçador
de Pipas conta a história de Amir, que depois de passar anos nos Estados Unidos, se vê obrigado a acertar
as contas com o passado e retorna a seu país de origem, o Afeganistão. O
ponto de partida é a infância do protagonista, quando Cabul ainda não era
a capital do país que foi invadido pela União Soviética, dominado pelos talibãs e subjugado pelos Estados Unidos. Como todo sucesso, o livro foi transformado em filme e ainda pode ser conferido no cinema.

