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O

lá caro leitor! Os principais momentos da XII
Conferência Nacional
da Unale, que pela primeira vez
aconteceu em Fortaleza, fazem
parte dos destaque desta edição.
Durante a Conferência, foi lançado, por iniciativa do presidente da
Assembléia Legislativa do Ceará,
deputado Domingos Filho, o Parlamento Nordestino (Parlatino). O
objetivo do órgão é reunir todas as
Assembléias Legislativas do Nordeste em prol do desenvolvimento
da região e na luta pelo fim das desigualdades regionais. Por unanimidade, Domingos Filho foi escolhido o presidente do Parlatino.
Pela primeira vez a Conferência sediou 11 encontros paralelos
para a discutir temas específicos
relacionados aos parlamentos.
Foi um divisor de águas, pois,
além dos eventos principais, os
vários órgãos que compõem o

Legislativo ficaram agregados, e
isso mostra o engajamento com a
construção do futuro.
Diminuir custos e tornar os
departamentos mais dinâmicos é
uma orientação da Mesa Diretora
da Casa. O que foi prontamente
atendido pelo departamento de
informática, que está implantando, desde o início deste ano, o
novo sistema de Intranet. Trata-se
de uma ferramenta de comunicação interna que colocará todos os
colaboradores em contato direto,
ao mesmo tempo que vai agilizar
o trabalho e diminuir os custos internos das atividades diárias.
Você leitor deve se ligar na
programação da rádio FM Assembléia 96,7 MHz, que vem se
destacando no cenário das rádios
cearenses por promover e apoiar
campanhas de conscientização
popular. Mensalmente, a emissora
promove campanhas, reunindo

depoimentos dos mais variados
segmentos da sociedade, levantando a discussão de temas como
a condição da mulher, a ética no
Jornalismo e a prevenção e combate à dengue.
A produção energética do Ceará também é um dos destaques
desta edição. O deputado Roberto
Cláudio está defendendo a realização de investimentos em energias alternativas, especialmente a
produzida pela força dos ventos.
Juntamente com outros parlamentares, ele apóia um melhor
aproveitamento do nosso potencial eólico em prol do desenvolvimento sustentável.
Também foi aprovado projeto
de Lei que determina a proibição
do uso de aparelhos eletrônicos
portáteis por alunos em salas de
aula de escolas públicas e particulares do Estado. O projeto é do
deputado Artur Bruno.

Artigo

Combater a corrupção sem trégua

Fale com a gente
Av. Desembargador
Moreira, 2807
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E

nquanto a agressão ao
meio ambiente, em
todo o mundo, está
destruindo a natureza, a corrupção mundial está destruindo o tecido social. Trata-se de
um processo autofágico que
precisa ser interrompido com
a máxima urgência. A cultura
da ética, notadamente na política, tem de ser uma tarefa
cotidiana que deve ser encampada por todas as pessoas de
bem deste País. O “rouba, mas
faz”, lamentavelmente difundido pelos ladrões do dinheiro
público, deve ser combatido e
denunciado com veemência.
Felizmente significativos
setores da sociedade já se mo-
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bilizam no sentido de dar um
basta a essa criminosa prática
de botar o dinheiro público no
bolso. É inconcebível que um
punhado de maus brasileiros
se aposse do que é de todos enquanto a esmagadora maioria
do nosso povo sobrevive com
árduas jornadas de trabalho.
As iniciativas para chamar a
atenção para a necessidade de
combate sem trégua à corrupção começam a tomar corpo.
Numa feliz iniciativa do deputado Fernando Hugo, nossa
Assembléia Legislativo realizou no início do atual período
legislativo um seminário, com
a presença de ex-ministros, do
professor Cláudio Régis Qui-

xadá, da Comissão Brasileira
de Justiça e Paz; de Dom Edmilson Cruz, da Procuradora
Regional Eleitoral, Nilse Rodrigues, da Procurara de Justiça do Estado, Socorro França,
dentre outras ilustres figuras de
proa no combate à corrupção.
No último dia 14, o Comitê
Estadual de Combate à Corrupção lançou oficialmente em Fortaleza a campanha para colher
mais de um milhão de assinaturas qualificadas para apresentação, ao Congresso Nacional, de
mais um projeto de lei de iniciativa popular alterando a Lei
Complementar nº 64, que estabelece casos de inelegibilidade,
prazos de cessação, para incluir

hipótese de inelegibilidade que
visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no
exercício do mandato..
A iniciativa é encabeçada
pela CNBB, CBJP, OAB, ABI
e FENAJ. No Ceará o Comitê é presidido pelo advogado
Hélio Leitão, presidente da
OAB-Ceará, tendo como vicepresidente o Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom
José Antonio Aparecido.
O próximo passo bem que
deveria ser tornar a corrupção um crime inafiançável e
imprescritível.
Messias Pontes,
jornalista

Intranet agiliza
comunicação interna
no Parlamento
cearense

A

Assembléia Legislativa
do Ceará está implantando, desde o início
deste ano, o novo sistema de
Intranet. Trata-se de uma ferramenta de comunicação interna
que colocará todos os colaboradores em contato direto, ao mesmo tempo agilizará o trabalho e
diminuirá os custos internos das
atividades diárias. Há seis meses,
a equipe do Departamento de
Informática da AL, comandada
por Luiz Eduardo Lima e Silva,
trabalha no aperfeiçoamento,
criação de outros recursos e ampliação a todos os departamentos, tudo para facilitar o trabalho
dos servidores da Casa.
Conforme explica Luiz Eduardo, a Intranet é uma rede corporativa que utiliza a mesma
tecnologia e infra-estrutura de
comunicação de dados da Internet. Ela começou a ser utilizada
no ano de 1995 e, desde então,
todas as empresas sentiram a
necessidade de agilizar a comunicação entre funcionários e passaram a utilizá-la.
Um dos primeiros setores a
ter acesso ao novo sistema foi o
Almoxarifado. Todas as requisições de material - antes feitas
impressas - agora podem ser solicitadas via Intranet. Em seguida
veio o Sistema de Protocolo; os
livrinhos de registro que eram
utilizados, deram lugar ao protocolo do computador. No Centro
de Negócios, que cuida da parte
administrativa e financeira da
Casa, também já está em funcionamento esse sistema.
Outro serviço já disponibilizado, desde março último, é o
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Sistema de Protocolo Eletrônico.
O projeto, de iniciativa do presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), eliminou
a utilização de papel na apresentação e tramitação de protocolos,
que passou a ser feito todo por
via eletrônica.

Vamos
eliminar o uso de
papel e, além disso,
o sistema agilizará
a tramitação de
requerimentos
e projetos

Luiz Eduardo,
Diretor de Informática

Conforme o diretor do Departamento Legislativo, Carlos
Alberto, o projeto, visa “abolir o
uso de papel em toda a tramitação, modernizando a atividade legislativa e gerando grande
economia”. A iniciativa vai gerar
uma economia de cerca de 240
mil cópias por ano, além de gastos com papel e impressão. Aos
poucos o sistema será ampliado
para outras atividades, como requerimentos para as comissões
técnicas, ofícios, projetos de lei,
emendas e mensagens. “Vamos
eliminar o uso de papel e, além
disso, o sistema agilizará a tramitação de requerimentos e projetos, que poderá ser acessado por
qualquer pessoa, através do Portal Assembléia (www.al.ce.gov.
br)”, explica o Diretor de Infor-

>> O diretor de Informática, Luiz Eduardo Lima (sentado), com a equipe responsável pela Intranet

mática da Casa, Luiz Eduardo.
A equipe, formada por nove
servidores, está trabalhando
desde janeiro na criação de mais
cinco novos serviços. Está em
andamento a criação do Sistema
de Recursos Humanos. Por meio
dele, o servidor poderá imprimir
contracheque, consultar e atualizar dados cadastrais, além de
baixar documento e todas as informações de seu histórico. Outro serviço que será disponibilizado é o Mural. Ele servirá como
uma espécie de informativo dos
eventos que acontecem na Casa.
Também está em desenvolvimento o Sistema de Requisição
de Xerox, de Suporte On-line,
e um serviço que funcionará
com o já conhecido MSN Messenger. Ele vai permitir que os
servidores conversem online e
em tempo real com outros colaboradores da Casa. “O nosso
objetivo é deixar tudo digital”,
conclui Luiz Eduardo.
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Parlamento Nordestino
é instituído na XII
Conferência da Unale
MÁXIMO MOURA

“O juro brasileiro ainda
é o mais alto do mundo,
apesar de ser o menor
dos últimos 23 anos. Não
é imaginável alguém se
conformar com retardo
tecnológico e o Brasil está
cerca de três gerações
atrasado em relação a
países como a China”.
Deputado Ciro Gomes
“Deve-se pensar na reforma
política com mudanças
para 20 anos, onde os atuais
protagonistas não estejam
disputando eleições”.
Ministro José Múcio
Monteiro

>> Deputado Domingos Filho (PMDB-CE), no seu discurso de posse como presidente do Parlatino

D

a sugestão feita pelo
presidente da Assembléia do Ceará, deputado Domingos Filho (PMDB),
ao anúncio oficial de formação do
Parlamento Nordestino (Parlatino) foram exatos quatro meses.
Nesse intervalo, o apoio dos demais chefes de Legislativos da Região foi angariado para que uma
entidade de representação unificada viesse de fato a ser criada.
Conquistado o aval dos demais estados, o passo seguinte foi
a eleição do diretório, que aconteceu durante o enceramento da
XII Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais (CNLE).
O evento foi realizado no Marina
Park Hotel, durante os dias 28 e
30/05, e reuniu mais de 500 deputados distritais e estaduais de
todo o Brasil.
Por unanimidade, Domingos
Filho foi escolhido o presidente
do Parlatino. Já no discurso de
posse, ele destacou que o objetivo
“é fazer com que todos se unam

O objetivo é
fazer com que todos
se unam em prol do
desenvolvimento
do Nordeste, numa
luta pelo fim das
desigualdades
regionais
Domingos Filho,
presidente do Parlatino

em prol do desenvolvimento do
Nordeste numa luta pelo fim das
desigualdades regionais.” Para
isso, ele explicou que pautas comuns à região serão debatidas
na busca por mais investimentos
locais. Segundo informou, dentre outras temáticas, estarão inicialmente em foco a convivência
com o semi-árido, a segurança, a
Transnordestina e a transposição

do Rio São Francisco, como destaque para a questão da segurança hídrica.
Para que a representatividade
de todos os Estados fosse assegurada, Domingos Filho propôs a
não-hierarquização do Parlatino,
com a escolha de uma diretoria
composta por vice-presidentes
temáticos. O indicativo foi aceito
e oito cargos foram abertos, colocados em votação e preenchidos.
O deputado Fernando Toledo
(AL) assumiu a vice-presidência
de Políticas Industriais, Turísticas e Ambientais; Pavão Filho
(MA) foi indicado para Políticas
Educativas; Venâncio Fonseca
(SE) para Políticas Sociais e de
Saúde; Clóvis Ferraz (BA) para
Segurança Hídrica e Energética; Robinson Faria (RN) para a
pasta de Segurança Pública; Arthur Cunha Lima (PB) para a de
Políticas Agrícolas; Guilherme
Uchoa (PE) para a secretariaexecutiva; e Themístocles Filho
(PI) para a tesouraria-geral.

A conferência no Ceará

>> Depoimentos

“No Brasil, estávamos
acostumados com a
ineficiência. Isso começou
a mudar a partir da
experiência no Ceará
com o governo de Tasso
Jereissati e depois de
Ciro Gomes, que tem
prosseguimento agora na
gestão Cid Gomes”.
Governador Aécio Neves
“O Brasil vive a articulação
do Mercosul desde os anos
80 e a experiência que
temos nos últimos anos é
de significativa ascensão
econômica deste País”.
Senador Aloízio
Mercadante
“Hoje, quem mais legisla
no Brasil é o presidente
da República”.
Senador Pedro Simon
“As assembléias precisam
acompanhar os próximos
passos e pressionar o
Congresso Nacional
para que não se perca
de novo a oportunidade
de ver essa Reforma
Tributária avançar”.
Germano Rigotto
“Sou otimista, mas,
sinceramente, preciso ver
pra crer que possamos
fazer essa Reforma
Tributária da qual tanto
o Brasil precisa”.
Senadora Kátia Abreu

“Isso é
um privilégio
e um orgulho
grande para nós,
cearenses.
Nosso Estado
alcança mais
essa vitória
em favor do
Nordeste”.
Deputado Hermínio
Resende (PSL)

Essa foi a primeira vez que
Fortaleza sediou a CNLE. O
evento foi promovido pela Unale
e contou com o apoio da Assembléia cearense, principalmente
na logística de deslocamento
dos participantes e no processo
de divulgação do que estava previsto na programação.
Durante os três dias de atividades, diversos debates marcaram a pauta da Conferência.
A exposição sobre conjuntura
foi conduzida pelo deputado
federal Ciro Gomes (PSB-CE),
que falou sobre a influência da
economia brasileira no cenário
mundial. As discussões sobre
a reforma política contaram
com a participação do ministro
das relações institucionais, José
Múcio Monteiro, que defendeu
a reformulação da política sob o
ponto de vista da revitalização
das ideologias partidárias. As
experiências mineiras foram expostas pelo governador do Estado, Aécio Neves, que relatou as
principais ações de sua gestão à
frente do Estado e afirmou que
Minas apóia o Nordeste na luta
por igualdade fiscal.
A fala sobre o Parlamento
do Mercosul nas eleições de
2010 veio do senador Aloízio

Mercadante (PT-SP). Membro da entidade, ele ressaltou
as vantagens da participação
do Brasil no Mercosul. No
caso das eleições deste ano, o
ministro César Asfor Rocha,
vice-presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
abordou as principais mudanças da legislação eleitoral
para 2008. Já o senador Pedro Simon (PMDB-RS) ficou
encarregado de comentar a
ética na política brasileira. Ele
criticou o excesso de Medidas
Provisórias (MPs) expedidas
pelo Governo Federal. No fim
do dia 29/05, o economista e
administrador Amyr Klink
ministrou uma palestra sobre
motivação na organização.
Outros debates também
ganharam enfoque, como a
audiência pública da Comissão Especial da Câmara Federal sobre a reforma tributária.
Além dos membros do colegiado, a senadora Kátia Abreu
(DEM-TO) e o ex-governador
do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, participaram da
reunião. Eles classificaram o atual sistema de impostos como
injusto e facilitador da sonegação e da informalidade.

>> A repercussão
A escolha de Domingos
Filho como presidente
do Parlatino repercutiu
dentro e fora do plenário
da Assembléia. No
Ceará, parlamentares
parabenizaram Domingos
pela conquista e ressaltaram
a importância de o Ceará
encabeçar um movimento
como esse.
O terceiro secretário da
Mesa Diretora, deputado
Hermínio Resende (PSL), foi
um dos que destacaram
a conquista. “Isso é um
privilégio e um orgulho
grande para nós, cearenses.

Nosso Estado alcança mais
essa vitória em favor do
Nordeste”, disse.
O vice-líder do bloco PTPMDB-PSB, deputado Sérgio
Aguiar (PSB), também se
pronunciou a respeito e
se mostrou confiante no
desempenho de Domingos
Filho como presidente da
entidade. “Tenho certeza de
que ele administrará muito
bem os trabalhos”, afirmou.
O presidente da União
Nacional dos Legislativos
Estaduais (Unale), deputado
Alexandre Postal (PMDB-RS),
esteve presente à eleição que

escolheu Domingos Filho
presidente do Parlatino e
disse: “Parlamento regional
não significa defesa do
separatismo. Pelo contrário!
A intenção é unir, firmar
e fortalecer parcerias
para facilitar a solução de
problemas”.
O presidente do Parlamento
do Sul (Parlasul), entidade com
as mesmas características do
Parlatino, deputado Frederico
Antunes (RS), também
parabenizou o Nordeste pela
organização e enfatizou que a
criação do órgão se reflete em
desenvolvimento para a região.
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Deputados do
Brasil reunidos
em Fortaleza

N

uma iniciativa inédita entre a Assembléia do Ceará e a União dos
Legislativos Estaduais (Unale), Fortaleza se tornou palco de um
dos eventos mais importantes do meio político: a XII Conferência
Nacional dos Legislativos Estaduais (CNLE). Confira as imagens que
marcaram os três dias de debates com parlamentares de todo o País.
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01. Deputados de todo o País em uma das atividades realizadas durante
os três dias de Conferência.
02. Senador Pedro Simon (PMDB-RS)
03. Ministro José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) em sua
palestra sobre a reforma política.
04. Senador Aloízio Mercadante (PT-SP).
05. Senador Tasso Jereissati (PSDB) e o governador do Ceará, Cid Gomes
06. O ministro da Previdência, José Pimentel.
07. O ministro César Asfor Rocha.
08. O deputado federal Antônio Palocci (PT-SP) com o deputado estadual
Dedé Teixeira (PT-CE).
09. Deputados Sineval Roque (PSB) e Júlio César (PSDB).
10. Deputado Domingos Filho com o deputado federal
Eunício Oliveira (PMDB-CE).
11. Diretor da TV Assembléia, Leonardo Borba.
12. Os diretores da AL Carlos Martins (adjunto-operacional), Lindolfo
Cordeiro (chefe da licitação), Sávia Magalhães (diretora geral) e
Rossana Catunda (adjunto administrativa financeira).
13. Deputados Sérgio Aguiar (PSB) e Nenen Coelho (PSDB).
14. Deputado Hermínio Resende (PSL).
15. Deputado Téo Menezes (PSDB).
16. Deputado Rogério Aguiar (PSDB)
17. Jornalista Sílvia Góes com parte da equipe
de Comunicação Social da AL.
18. Deputados Osmar Baquit e Cirilo Pimenta, do PSDB, e Adahil Barreto(PR)
19. Deputados Tomás Figueiredo e Gony Arruda, do PSDB.
20. Deputado Domingos Filho ao lado da esposa, Patrícia Aguiar,
e do filho, Domingos Neto.
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Encontros simultâneos movimentam
Conferência das Assembléias

P

PAULO ROCHA

>> Seminários
Reunião da União
Parlamentar do
MERCOSUL; XXV Encontro
Nacional dos Procuradores
de ALs (Anpal); XI Encontro
Nacional das Escolas
do Legislativo (Abel);
Associação Brasileira de
Rádio e TVs Legislativas
(Astral); Reunião do
Parlasul (Parlamento do
Sul); I Fórum Nacional de
Taquigrafias Parlamentar
e Judiciária; I Fórum
Nacional para Formação
e Aprimoramento
de Consultorias nos
Legislativos Estaduais;
Encontro Nacional de
Cerimonial e Protocolo
do Poder Legislativo;
Encontro Nacional de
Informática Aplicada ao
Legislativo (Enial); Fenale e
Delegações Internacionais.

>> O presidente da Associação Brasileira de Cerimonial e Protocolo (ABCP),
José Afonso Corrijo, durante o I Encontro nacional do setor na Conferência.

ção do futuro”, ressaltou.
Dentre os principais encontros, podemos citar a aprovação
do documento que cobra alterações na Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 233/2008,
que aconteceu na Reunião do
Parlasul, onde há a tramitação
do projeto de Reforma Tribu-

tária no Congresso Nacional.
Houve também a comemoração dos cincos anos de criação
da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, uma entidade que busca dar orientação,
treinamento, aperfeiçoamento
e capacitação aos funcionários,
dirigentes dos legislativos e

parlamentares, promovendo a
educação. E a discussão da proposta sobre a autorização para
implantar canais de televisão
utilizando o Sistema Brasileiro
de Televisão Digital, por entidades públicas, realizada pela
Associação Brasileira de Rádio
e TVs Legislativas (Astral).

TV > Fique ligado no legislativo

Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário / Musicalidade
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz
		 história
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

notícias

Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário / Musicalidade
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Perfil
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

José Albuquerque
destaca ações para
fortalecimento dos
municípios

O

primeiro secretário da
Assembléia Legislativa, deputado Zezinho
Albuquerque (PSB), destacou os
investimentos em obras de infraestrutura que estão sendo feitos
no Interior pelo Governo do Estado. Para ele, está claro o objetivo de fortalecer os municípios
cearenses, que foi uma promessa de campanha do Governador
cearense. Conforme o Primeiro
Secretário da AL foram celebrados convênios em 14 municípios.
“Nunca se investiu tanto”, destacou ele, que fez parte da comitiva formada pelo governador Cid
Gomes e secretários de Estado
que visitaram várias localidades.
Segundo o parlamentar, serão beneficiados os municípios
de Tejuçuoca, General Sampaio,
Amontada, Tururu, Itapipoca,
Barroquinha, Chaval, Granja,
Uruoca, Viçosa do Ceará, Croatá, Ipueiras, Graça e Pacujá.

PAULO ROCHA

>>Deputado Zezinho Albuquerque
(PSB) destaca a interiorização do
desenvolvimento.

Nessas localidades, convênios
foram assinados para a construção de Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), Centros de Educação Infantil (CEI),
quadras poliesportivas, quadras
e ginásios cobertos, delegacia
de polícia, pólos de convivência
social, centros de esporte, bibliotecas, sede do Detran em Itapi-

poca e aquisição de veículos.
O maior investimento será feito em Itapipoca, na ordem de R$
2,2 milhões. No entanto, Zezinho
disse que Cid foi bem recebido
em todos os municípios, inclusive nos que receberam um menor
montante de recursos. Ele destacou o pedido feito pela população
de Tururu para que aplicações
em habitação fossem realizadas.
Segundo informou, Cid autorizou a formulação de um projeto
de construção de 30 casas.
O primeiro secretário fez questão de destacar que as assinaturas
foram feitas sem que o governador levasse em conta o partido
dos prefeitos dos municípios beneficiados. “A maioria deles não
votou com o Cid nas eleições, mas
o compromisso do Governador é
com os cearenses, independente
de cor partidária. Cid está comprometido com a interligação dos
municípios”, complementou.

Escolas > Educação

Programação Canal 30 TV Assembléia
Segunda
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Programa Tse - Brasil Eleitor
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Audiência Pública - 		
		 Solenidades - ao vivo
14:00 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convênio Universidades - Unifor
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Jogo Político - Parceria com
		 TV O Povo - ao vivo
22:00 - Reprise Sessão Plenária e 		
Audiências
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Interior> Infra-Estrutura

Seminários > Temas específicos

ela primeira em uma
Conferência
Nacional da Unale (União
Nacional das Assembléias Legislativas) foram realizados
encontros paralelos para a
discussão de temas específicos
relacionados aos parlamentos estaduais. A XII edição da
Conferência, realizada na cidade de Fortaleza, teve 11 encontros para a discussão desses temas, que aconteceram em salas
especiais do hotel Marina Park,
onde estava sendo realizada a
XII Conferência da Unale.
Ao final do evento, no balanço realizado pelo presidente da
União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), deputado Alexandre Postal (PMDB/
RS), a Conferência da Unale
foi um marco divisor de águas,
pois “além dos eventos principais, conseguimos agregar 11
seminários paralelos dos vários
órgãos que compõem o Legislativo, e isso mostra o engajamento da entidade com a constru-

assembléia
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Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sabado e Domingo
09:00 às 18h - Reprise sessões/audiências da semana - 18:00 às 06:00 - Aparece na TV, 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.

Lei proíbe o uso de eletro-portáteis
A Assembléia Legislativa do
Ceará aprovou projeto de Lei, de
autoria do deputado Artur Bruno
(PT), que determina a proibição
do uso de aparelhos eletrônicos
portáteis em salas de aula de escolas públicas e particulares do
Estado. Bruno destaca que a lei
tem por objetivo dar uma maior
produtividade às aulas e tornar o
ambiente em sala mais harmônico.
Segundo ele, atualmente, os professores não conseguem a atenção

dos alunos porque a maioria deles
está sempre ocupada atendendo
telefones celulares, ouvindo sons
em aparelhos de MP3 ou MP4,
IPods e outros do gênero.
O parlamentar petista diz que a
lei visa disciplinar um comportamento que deveria existir pelo simples bom senso das pessoas, de uma
educação que a família, em primeiro
lugar, deveria dar. “Mas educar também é papel da escola”, disse ele,
informando que leis semelhantes já

existem nos estados do Rio Grande
do Sul, Paraíba, Mato Grosso do Sul,
Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Espírito
Santo, Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal.
Arthur Bruno lutou bastante
pela aprovação do projeto de lei.
“Queríamos aprovar o projeto, mas
também que a lei tenha eficácia.
Para tanto, nos reunimos com os
diversos segmentos ligados à educação, como sindicatos, professores e
representantes de escolas”, concluiu.

Política Especial

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

Palanque da Ética
A sorte está lançada. Até o final do mês todos os partidos políticos
que vão lançar candidatos a prefeito, vice e a vereador, com vistas
ao pleito eleitoral de outubro vindouro terão, forçosamente,
que realizar as suas convenções partidárias. Período iniciado
dia 10, vai até 30 de junho. Já se observa grande movimentação
na cidade e não é diferente no interior do Estado. Sabe-se, por
exemplo, que devido às medidas tomadas pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público Eleitoral, OAB - Nacional (e nos Estados),
Igrejas, Tribunais e a própria cobrança da sociedade, teremos,
sem qualquer dúvida, este ano, o palanque da ética.

MULHERES NO COMANDO

Objeto de reportagem nos
diversos jornais, divulgação
em massa nos meios de
comunicação, também pelo
ineditismo, é bom lembrar
que as eleições municipais
deste ano no Ceará vão
ser comandadas por três
experientes mulheres,
operadoras do Direito,
testadas e com vasta folha
de serviços prestados à
sociedade cearense. Refiro-me
às Desembargadoras Huguete

No meio do caminho
Levantamento feito por este
repórter, com atuação há mais
de trinta anos no jornalismo
político e municipalista,
dá conta de que teremos
uma grande renovação nos
quadros diretivos dos nossos
municípios, assim como,

Braquehais (Presidente
do TRE), Gizela Nunes da
Costa (Vice-Presidente
e Corregedora Regional
Eleitoral) e a Procuradora da
República, Dra. Nilce Cunha,
Chefe do Ministério Público
Eleitoral. Sente-se com clareza
que tudo será feito para uma
eleição limpa, democrática
e, portanto, com resultado
positivo para uma retomada
da ética e da moral na
política cearense.

nas Câmaras Municipais.
Dos 184 prefeitos (as), cerca
de 120 serão novos. Anotem
para conferir. Em Fortaleza,
dos 41 vereadores, dezoito
ou dezenove não retornarão
àquele Parlamento. Anotem
para conferir.

DIRETAS
■■

■■

■■

Secretário de Justiça e deputado estadual Marcos Cals,
PSDB, aposta na reeleição das prefeitas Marilene Campelo
(Aracoiaba) e Socorro Martins “Corrinha” (no Ipu).
De acordo com as últimas dos bastidores da política,
desistiram realmente de postular as eleições, como se
previa ainda em 2007, os deputados: Nenen Coelho
(Crateús), Sérgio Aguiar (Camocim) e Neto Nunes, no Icó.
Por outro lado, sabe-se que os deputados Hermínio
Resende (Maracanaú), Sineval Roque (Crato) e Sávio
Pontes (Ipu), consolidam dia-a-dia suas campanhas. Em
Maracanaú, já se tem dúvidas da candidatura Júlio César,
embora ele afirme que vai postular.
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Investimentos > Energia

Campanhas > Educativas

Roberto Cláudio defende
ampliação do parque eólico cearense

FM Assembléia
ajuda a
conscientizar a
população

O

vice-líder do Governo
na Assembléia Legislativa, deputado Roberto Cláudio (PHS), defende mais
investimentos em infra-estrutura
de parques eólicos no Ceará. Ele
justifica o indicativo dizendo que
o Estado tem potencial para a
produção de energia a partir dessa
matriz e que isso pode gerar maior
desenvolvimento regional. “Existe
uma dualidade em enriquecer e
minimizar os impactos no meio
ambiente, mas não se faz desenvolvimento sem energia”, afirma.
O parlamentar diz que a principal fonte energética do Brasil
ainda é a hidrelétrica e que isso
torna o País dependente e vulnerável a apagões, em especial a
região Nordeste. Na opinião dele,
isso demonstra como aplicações
em energia eólica são importantes. E no Nordeste, que tem 52%
de todo o potencial eólico brasileiro, Roberto Cláudio considera
a liberação de verbas ainda mais
urgente para que o Ceará deixe
de importar energia e passe a ser
um exportador do produto.
Ele destaca que o segundo semestre do ano é o período ide-

Paulo Rocha

>> Deputado Roberto Cláudio (PHS)

Existe
uma dualidade
em enriquecer
e minimizar os
impactos no meio
ambiente, mas não se
faz desenvolvimento
sem energia

al para a atividade dos parques
eólicos, por conta da maior intensidade do ciclo de ventos. Da
mesma maneira, ele ressalta o
esforço que os governos Federal
e Estadual têm feito para atrair
grandes investidores. “No último dia16, nos reunimos com o
ministro Edison Lobão (Minas
e Energia) e com o governador
Cid Gomes para fortificarmos
as linhas de financiamento e estimularmos a realização de leilões específicos para a produção
de energia elétrica”, informa.
A questão do aproveitamento da força dos ventos do litoral
do Ceará para fins de produção
energética ganha apoio de diversos deputados. O vice-líder do
bloco PT-PMDB-PSB, deputado
Sérgio Aguiar (PSB), considera
que o perfil da economia local
pode mudar depois que investimentos forem feitos no setor.
O líder do Governo na Casa,
deputado Nelson Martins (PT),
avalia a questão da energia eólica
e da energia solar como investimentos ambientalmente corretos
e aplicações certas de retorno no
mercado financeiro. “Com a alta

no preço do petróleo e as conseqüências do aquecimento global,
isso passa a ser retorno certo”, fala.
O deputado Artur Bruno
(PT) avalia a preocupação do
Estado de angariar apoio para o
desenvolvimento de novas matrizes energéticas no Ceará como
positiva. Para ele, isso fará com
que o Estado seja auto-suficiente
num futuro próximo.

A

rádio FM Assembléia
96,7 MHz vem se destacando no cenário das
rádios cearenses por promover e
apoiar campanhas que objetivam
conscientizar a população. Assim,
a FM faz jus ao seu caráter educativo, sabendo da responsabilidade
de ser a primeira rádio de um Legislativo Estadual do País.
Todos os meses a FM Assembléia promove uma campanha,
reunindo depoimentos dos mais
variados segmentos da sociedade, que são transmitidos durante a programação da emissora.
“Nós colocamos campanha no
ar porque a natureza da rádio é
educativa. Então, quanto mais
informação,melhor. Quanto mais
informado, mais responsável
você se torna”, acredita a diretora
da rádio FM Assembléia, jornalista Fátima Abreu.
A primeira campanha foi realizada em março, ocasião em que
se comemorou o Dia Internacio-

Já o vice-líder do PSDB na
Assembléia, deputado Tomás Figueiredo (PSDB), defende, além
da aplicação de recursos na geração eólica, a exploração de urânio
no Ceará. Segundo ele, essa atividade pode nos render o título de
maior produtor do País no setor
e abrir a possibilidade para que
uma usina de urânio seja instalada aqui. “A energia nuclear já é
uma realidade”, considera.

Plenário > Audiência pública

P

or iniciativa do deputado Adahil Barreto (PR),
a Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa realizou audiência pública no dia 12/06, no plenário,
para discutir o tema Educação
Inclusiva: Acessibilidade ao
Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência Física.
Na oportunidade, o deputado
Adahil Barreto criticou os po-

deres públicos por não fazerem
respeitar as leis que já existem
para assegurar os direitos às
pessoas com deficiência.
Ele citou como exemplo a
Lei do passe livre no sistema
de transportes coletivos de
Fortaleza, que até hoje não é
cumprido, apesar de ser um
direito previsto na legislação.
Lembrou que igualmente não é
cumprido um decreto do presi-

nal da Mulher. Foram reunidos
testemunhos que respondiam à
pergunta: O que é ser mulher?
“Falaram todos os segmentos de
mulheres: trabalhadoras, mães, estudantes, mas procurando fugir do
pieguismo”, enfatizou a diretora.
Já no mês de abril, a FM Assembléia abraçou a luta da Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj),
do Sindicato dos Jornalistas do
Brasil e do Fórum de Professores
de Jornalismo do Brasil, em defesa
do diploma. E, como sete de abril é

Colocamos
campanha no ar
porque a natureza
da rádio é educativa.
Então, quanto mais
informação, melhor”

Fátima Abreu,
Diretora da FM Assembléia.

Rádio >

FM Assembléia
>> Programaçã0
Segunda à Sexta
06:00 às 07:00
Política em Destaque

a data destinada a homenagear esses profissionais, a Rádio também
colheu depoimentos de grandes
nomes do jornalismo cearense,
como Adísia Sá, Edilmar Norões,
Nonato Albuquerque, Ivonete
Maia, Messias Pontes, Eliomar de
Lima, Silvia Góes, Débora Lima,
Robério Lessa, Fábio Campos,
dentre outros.
O compromisso com a cidadania, a luta pela liberdade de expressão e contra a opressão, a objetividade e veracidade da notícia,
o respeito ao leitor, telespectador
e ouvinte: essas foram apenas algumas questões apontadas pelos
profissionais de comunicação.
Porém, um ponto em especial foi
lembrado por todos: o compromisso do jornalista com a ética.
Nos meses de maio e junho,

>> Prevenção e combate à dengue

Comissão discute inclusão de pessoas com deficiência
dente Lula que determina o fim
das barreiras arquitetônicas e a
adaptação de todos os prédios
públicos às pessoas com deficiência de locomoção.
Adahil Barreto disse que tem
procurado legislar atendendo
aos anseios dos portadores de
deficiência. O parlamentar informou que irá apresentar um
projeto de lei prevendo garantias
de acessibilidade em edifícios

públicos e privados e pediu aos
participantes e entidades que
apresentem idéias que possam
melhorar a sua proposição.
Também participaram do
debate os deputados Heitor
Férrer (PDT), que presidiu os
trabalhos, Rachel Marques e
Nelson Martins (PT); a assessora técnica da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento
Social, Maria Linda Bezerra; o

representante do Conselho do
Direito das Pessoas com Deficiência da OAB-CE, José Wilson Nóbrega; a representante
da Secretaria de Educação do
Estado, Cristiane Holanda; a
representante da Associação
Integração dos Deficientes,
Alaíde Aquino Pereira; e a técnica do programa de acessibilidade do Vida Brasil, Luciana
Maria Maia Viana.

Tendo em vista o surto
de dengue que vem
acometendo todo o País, a
rádio FM Assembléia 96,7
MHz vem promovendo, desde
o começo do ano, campanha
de prevenção e combate à
proliferação do Aedes Aegipty.
A Rádio tem dado voz a
várias autoridades do
Ceará, que informam medidas
de prevenção ao mosquito
transmissor.
Já participaram da
campanha os secretários
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de Saúde do Estado e do
Município, João Ananias
e Odorico Monteiro,
respectivamente; a
prefeita Luizianne Lins,
a senadora Patrícia
Saboya, além de vários
parlamentares municipais,
estaduais e federais,
dentre eles o presidente da
Comissão de Seguridade
Social e Saúde da Assembléia
Legislativa, deputado
Antônio Granja (PSB).
O radialista Narcélio

Limaverde, que comanda,
diariamente, um programa
matinal na FM Assembléia,
faz um apelo para que a
população permita a entrada
dos agentes de saúde em suas
casas, para realizar o trabalho
de prevenção e combate
aos focos do mosquito. “O
Narcélio realmente é um
exemplo. Ele tem seguidores,
então, quando ele pede, as
pessoas dão mais abertura
para o agente de saúde
entrar”, constata Fátima.

a causa defendida pela Rádio é o
combate à exploração do trabalho e o trabalho infantil. O assunto vem dando margem a vários
debates, dentre eles, a proposta
de redução da jornada de 44 para
40 horas semanais. Em relação
ao trabalho infantil, a opinião de
deputados, senadores, secretários
e sociedade em geral que participam da campanha, é a implantação de mais políticas públicas
voltadas para a educação, esporte
e lazer da criança.
O deputado federal Chico Lopes (PCdoB-CE), recordou, em
depoimento, que começou a trabalhar aos 11 anos de idade, vendendo jornais. Nascido em família
humilde, filho de mãe lavadeira, e
que até aquela, idade era analfabeto. “A gente vê que, em muitas
casas, as crianças são forçadas a
trabalhar para auxiliar a família.
Chico Lopes diz que naquele momento foi forçado a trabalhar para
ajudar a mãe e que se ele tivesse
tido condições, teria estudado. Ele
só foi se alfabetizar aos 11 anos, e
depois se tornou um professor”,
avaliou a diretora Fátima Abreu.
Para o mês de julho, a diretora
anuncia que a rádio FM Assembléia vai promover uma campanha
pelo Turismo Saudável. De acordo
com ela, serão abordadas questões
importantes para a qualidade do
turismo, como a estrutura dos
hotéis, restaurantes, rodoviárias e
aeroportos; a qualidade do transporte coletivo; a limpeza das ruas
e avenidas; e a preservação das
praias e do patrimônio histórico
e cultural. A campanha também
promete levantar um assunto delicado e que preocupa a todos: o
turismo sexual.

07:00 às 07:30
Notícias do Ceará

07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde
09:00 às 12:00
Plenário
12:00 às 13:00
Cenário Político (somente às
segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia
19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 21:00
Reprise do Autores e Idéias
(somente às quartas-feiras)
20:00 às 21:00
Gonzagando (às quintas-feiras)
20:00 às 21:00
Abluesando (às sextas-feiras)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:00
Música
10:00 às 10:30
Narcélio Limaverde Destaques
10:30 às 10:40
Música
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual éo tom do Ceará?
12:00 - 15:00
Música
15:00 - 16:00
Autores e Idéias
16:00 - 18:00
Música
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos
19:30 - 20:00
Notas Jazz

20:00 – 00:00
Rádio Senado

Domingo
Transmissão Rádio Senado

assembléia
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Escreva você também para o Assembléia
Notícias. Sua opinião é muito
importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com e
colabore com o nosso jornal.

Cultura > Dicas de literatura e cinema
>>Deputado Edson Silva (DEM)

LIVROS
Para os amantes da literatura, a dica do deputado Edson Silva (DEM) é o livro “A história de minha vida”, de
Charles Spencer Chaplin. A obra é uma autobiografia
de Chaplin, com tradução de Raquel de Queiroz, R. Magalhães Júnior e Genolino Amado. Para o deputado, a
história de vida de Chaplin é um exemplo de força e superação, pois o ator, diretor, roteirista e músico londrino foi um grande homem que passou por problemas
familiares e conseguiu superá-los.

>> Irapuan Diniz de Aguiar, chefe
de gabinete da Presidência da AL

Acompanhei pela TV Assembléia, numa
transmissão ao vivo, a realização de um leilão
feito pelo Governador do Ceará na sessão da
Assembléia. Não conhecia essa modalidade de
licitação e achei muito interessante porque,
além de tudo, com transmissão ao vivo, todo
mundo poderia acompanhar. Essa é a melhor
maneira do povo fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos.
Anette Damasceno Barros, Varjota, Fortaleza

O site da Assembléia Legislativa na Internet é
muito bom, bastante diversificado e tem uma
interface que oferece uma navegabilidade
muito mais fácil de que de outras instituições.
Além disso, oferece a transmissão da rádio e
da televisão, do jornal e da revista e, o mais
importante, permite a população conhecer
os projetos apresentados pelos deputados e
acompanhar seu andamento. Belo trabalho.
Josias B. Esteves, Jóckey Clube, Fortaleza

Um dia desses, li uma reportagem do jornal de
vocês sobre o Pacto das Águas. Acho que era um
programa de um órgão chamado Conselho de
Altos Estudos pra falar sobre a falta de água.
Pra quem mora no interior, esse tipo de assunto
é muito importante
Saulo Lima, Tauá

Gostaria de agradecer aos deputados que
pediram mais atenção pro povo daqui do Jordão
que perdeu muita coisa com os tremores de
terra. Teve morador que ficou tão horrorizado
quando a terra estremeceu, que tá com medo
de entrar em casa até hoje. Quanto mais
esses deputados falarem, melhor porque as
autoridades vão cuidar melhor da comunidade
Eliana Pompeu, Sobral

Sra. Editora,
Encontrei, por acaso, durante uma pesquisa na
Web, o Portal da Assembléia do Ceará. Comecei
a navegar por pura curiosidade quando
encontrei o jornal Assembléia Notícias e a
Revista Plenário. Como sou designer gráfica,
me interessei de ver o que estão fazendo
nessa área aí pelo Nordeste. E fiquei surpresa
ao constatar que o jornal e a revista tem
uma arte gráfica que supera muito do que
é produzido aqui no Sul, mostrando leveza
e equilíbrio de cores e formas. Gostaria de
cumprimentar a equipe, é um trabalho de
primeira categoria.
Yolanda Minusi Altaia, Porto Alegre, RS

Escuto todos os dias a Rádio FM Assembléia.
A seleção musical é de muito bom gosto e
isso causou surpresa porque se trata de uma
emissora institucional. Não é mais possível
ouvir boa música nas rádios privadas. Isso
mostra uma preocupação também com a
formação musical e cultural da população
cearense. Além disso, tenho acompanhado as
campanhas feitas na rádio e isso parece uma
atitude excelente, principalmente a que trata
do combate à dengue.. A equipe da rádio FM
Assembléia está de parabéns. Continue assim.
André Salgueiro, Maraponga, Fortaleza

O chefe de gabinete da Presidência da Assembléia
Legislativa, Irapuan Diniz de Aguiar Filho, indica o
livro “Vós, quem dizeis que eu sou?”, de Moysés Azevedo, fundador da Comunidade Católica Shalom. A
obra tem como base diversas palestras proferidas
por Moysés em Foggia, na Itália, a convite de seu
amigo Oreste Pesare. Segundo Irapuan Aguiar, o autor revela a experiência que teve com Jesus Cristo e
as conseqüências desse fato para sua vida.

>> Eugênio Stone, radialista
da FM Assembléia (96,7 MHz)

MÚSICA
A dica do radialista Eugênio Stone é o cd “Shine a Light” (2008), da banda inglesa Rolling Stones. O radialista destaca a faixa “I Can’t Get No Satisfaction” na
voz de Mick Jagger. Eugênio Stone caracteriza o disco
como um exponencial do rock. As músicas deste cd
também estão presentes no documentário “Shine a
Light”, do cineasta norte-americano Martin Scorsese.

>> Dóris Araújo, secretáriaexecutiva da Presidência da AL

Dóris indica o cd perfil - Djavan (2006). Ela destaca
como favoritas as músicas “Meu bem querer” e
“Lilás”. Para Dóris, as músicas de Djavan acalmam,
marcam momentos e transmitem mensagens
bonitas, num conjunto de voz e letras. Além disso,
o álbum traz sucessos como “Se”, “Eu te devoro”,
“Açaí”, “Sina”, “Oceano” e “Lilás”. Ao todo, são 18
faixas-sucesso.

