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Balanço confirma fortalecimento
das Comissões Técnicas

2
EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Presidente
Dep. Domingos Filho
1º Vice-Presidente
Dep. Gony Arruda
2º Vice-Presidente
Dep. Francisco Caminha
1º Secretário
Dep. Zezinho Albuquerque
2º Secretário
Dep. Fernando Hugo
3º Secretário
Dep. Hermínio Rezende
4º Secretário
Dep. Osmar Baquit
assembléia notícias
ÓRGÃO OFICIAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
nº 15, edição julho 2008
EDITORA GERAL
Sílvia Góes
subeditora
Lúcia Stedile
REPORTAGEM
Bruno de Castro,
Lúcia Stedile e Silvana Frota
Estagiários
Arituza Timbó e Renata Wirtzbiki
PROJETO GRÁFICO
E diagramaÇÃO
Alessandro Muratore
e Alice Penaforte
BANCO DE DADOS E TRATAMENTO
DE IMAGENS
Vladimir Moreira
FOTOGRAFIA
Dário Gabriel, Paulo Rocha, Júnior
Pio, Rondineli Castelo, Máximo
Moura e site sxc.hu
Revisão
Sílvia Regina
Colaboraram nesta edição:
Júlio Sonsol
Impressão
Gráfica e Editora Pouchain Ramos

assembléia

JULHO - 2008

notícias

Tiragem: 80 mil exemplares

O

lá caro leitor! Chegou o momento de
apresentar o balanço
das atividades legislativas do
primeiro semestre deste ano.
Como você tem acompanhado
os trabalhos da Casa, por meio
do nosso jornal, vai ter oportunidade de reafirmar a confiança
nos parlamentares cearenses.
A Assembléia Legislativa do
Ceará encerrou os trabalhos do
1º semestre de 2008 batendo
mais um recorde de produção
legislativa: 550 projetos foram
apresentados e 479 foram deliberados, representando um crescimento de cerca de 30% em relação ao mesmo período de 2007.
O número de matérias deliberadas evidencia a vitalidade
das Comissões, proporcionando grande número de debates,
por meio das audiências públicas, onde o cidadão pode

discutir assuntos do interesse
coletivo e os parlamentares
podem identificar as principais
demandas da sociedade.
A Assembléia se preocupa em ampliar os trabalhos de
suas comissões e vai concluir
em breve um complexo de sete
auditórios com capacidade para
60 pessoas cada um, que serão
interligados ao plenário por um
túnel de acesso para facilitar o
deslocamento dos deputados
das audiências públicas para as
sessões plenárias.
Os deputados ganharam mais
espaço porque o serviço teve um
aumento significativo. A Mesa
Diretora já entregou 32 novos
gabinetes. As primeiras obras
começaram em dezembro do
ano passado e os trabalhos foram divididos em quatro etapas.
O sistema de comunicação
da Casa (TV Assembléia, Rádio

FM Assembléia, Portal na Internet, jornal Assembléia Notícia e
Revista Plenário) levou a todos
as informações sobre o trabalho
do Parlamento.
E como todo o trabalho
merece uma base científica, a
Universidade do Parlamento
Cearense promove segundo
vestibular. As provas foram realizadas no dia 25 de julho, na
sede da instituição.
Você também vai acompanhar o trabalho desenvolvido
pelo Pacto das Águas, do Conselho de Altos Estudos; e do
Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do
Ceará (Inesp), cujo programa
Construção Compartilhada da
Cidadania, teve a participação
de 600 alunos.
Continue com a gente. A sua
participação é muito importante. Boa leitura.

Artigo

A sociedade espera muito do Ministério Público
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A

Assembléia Legislativa do Ceará deu mais
um passo no combate
à corrupção eleitoral. No último dia 07/07, por iniciativa do
deputado Artur Bruno, representantes de várias entidades
participaram de audiência pública para debater o projeto de
lei de iniciativa popular sobre a
vida pregressa dos candidatos.
A matéria propõe tornar inelegíveis os candidatos com condenação em primeira ou única
instância, bem como aqueles
que tiverem denúncia recebida
por um tribunal ou que renunciaram a seus mandatos para
escapar de punições. O objetivo é proteger a probidade ad-
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ministrativa e a moralidade no
exercício do mandato.
No mês passado o Tribunal de Contas dos Municípios divulgou uma lista com
1.071 nomes de prefeitos,
ex-prefeitos,
vice-prefeitos,
ex-vice-prefeitos, presidentes
e ex-presidentes de Câmaras
Municipais, secretários e exsecretários municipais, todos
envolvidos em irregularidades,
embora muitos deles tenham
cometido apenas atecnias.
O que as pessoas de bem
desejam é que aqueles que praticaram improbidade administrativa sejam considerados inelegíveis. Contudo uma ameaça
paira no ar: o poder econômico

pode garantir a candidatura
de quem deveria ser afastado
para sempre da vida pública.
O ex-deputado estadual Tomaz
Brandão denunciou que muitos
dos que constam da chamada
lista suja do TCM afirmam que
vão se “safar” porque tem juiz
vendendo liminar por valores
que variam de R$ 200 mil a R$
300 mil. Disse e repetiu, para
espanto de todos.
A denúncia de Tomaz
Brandão foi transmitida ao
vivo pela TV Assembléia. Essa
denúncia é muito séria e o Ministério Público, de quem a
sociedade muito espera, está
na obrigação de ir fundo na
investigação. Afinal, a denún-

A

s primeiras obras começaram em dezembro do
ano passado e os trabalhos foram divididos em quatro
etapas. Com a conclusão de cada
uma delas, um bloco de deputados é beneficiado com a ampliação de seus gabinetes em cerca de
15 m², com reforma completa dos
escritórios e nova mobília.
Em março desse ano, dez deputados receberam suas salas,
entregues pelo presidente da
Casa, deputado domingos Filho
(PMDB) e pelo governador do

Estado, Cid Gomes, que foi especialmente convidado para a solenidade. Dois meses depois, em
maio, mais dez escritórios foram
entregues para, de pronto, a terceira fase ser iniciada.
No começo de julho, outras 12
salas foram entregues. Segundo o
presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), tudo foi pensado e posto
em prática para facilitar o trabalho
dos parlamentares na formulação
de projetos e no atendimento ao
público realizado diariamente.

Beneficiado pela ampliação, o
líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT), comemora a
conquista dizendo que, mais que
agilizar a atuação dos parlamentares, a reforma facilita o trabalho
de apoio realizado pelos assessores. “Ao fazer a reforma, a AL, que
é do povo, dá mais condições para
que possamos produzir mais em
benefício da população”, afirma,
lembrando que as antigas salas
eram pequenas e até a disposição
dos computadores era comprometida pela falta de espaço.

reuniões com toda equipe, inclusive os membros de trabalho externo. O novo espaço nos permite
isso”, assegura.
Além de Tomás e Nelson,
os deputados Edísio Pacheco
(PV), Rachel Marques (PT),
Téo Menezes (PSDB), Heitor
Férrer (PDT), Ronaldo Martins
(PMDB), Lula Morais (PCdoB),
Lívia Arruda (PMDB), Luiz
Pontes (PSDB), Gony Arruda
(PSDB) e Adahil Barreto (PR)
receberam salas nos novos moldes da terceira fase do projeto.

Próximos contemplados

>> Os plenarinhos
Mais que a reforma dos
gabinetes, a Assembléia
Legislativa também se preocupa
em ampliar os trabalhos de
suas comissões temáticas
sob a justificativa de que elas
têm autonomia para realizar
debates sem a necessidade
de uma ligação com o que é
discutido nas sessões diárias
pelos deputados.
Por isso, mais sete
auditórios com sala de apoio
estão sendo construídos

Outro parlamentar que recebeu seu novo escritório foi o vicelíder do PSDB, deputado Tomás
Figueiredo. Ele recorda que, por
serem pequenos, os gabinetes
antigos não proporcionavam privacidade para a execução das tarefas diárias de sua equipe. Agora,
o tucano garante que a estrutura
para a recepção das demandas
populares está maior e que a qualidade de tudo o que é feito tende
a melhorar. “Com essa ampliação,
vamos ter mais capacidade de
produção e poderemos realizar

no subsolo, entre a fachada
principal da Casa e a calçada
da avenida Desembargador
Moreira. Para ligar esses
chamados plenarinhos ao
Plenário 13 de Maio, um túnel
foi projetado com o intuito de
facilitar o deslocamento.
Cada auditório tem
capacidade de comportar
50 pessoas. No entanto, caso
uma audiência seja de grande
porte, duas salas podem se
transformar em uma para a

disponibilização de 100 lugares.
A entrega das obras será
realizada ainda no segundo
semestre desse ano, como o
previsto. A expectativa é de
que em outubro esteja tudo
pronto para que as atividades
aconteçam normalmente.
É o que afirma a diretora
administrativa da Assembléia,
Lise Novaes. “Com isso, queremos
garantir mais conforto
ao cidadão que procura o
Legislativo”, explica ela.

De acordo com a Diretora
Administrativa da Assembléia
Legislativa, Lise Maria Novaes Costa, restam apenas 12
gabinetes esperando pela reforma e ampliação. Oito deles
já começaram a ser modificados e ampliados e a previsão
de entrega desse último lote é
até o final do mês de agosto.
São os seguintes os próximos
contemplados:
deputados
Manoel de Castro (PMDB),
Sávio Pontes (PMDB), João

Jaime (PSDB), Carlomano
Marques (PMDB), José Sarto
(PSB), Osmar Baquit (PSDB),
Hermínio Resende (PSL) e
Francisco Caminha (PHS).
Já nos gabinetes dos deputados Welington Landim (PSB),
Professor Teodoro (PSDB),
Fernando Hugo (PSDB) e José
Ilo Dantas (PSDB) que está
licenciado, as obras serão iniciadas no começo de setembro e devem ser inauguradas
em outubro.

>> Deputados que já receberam os seus gabinetes

cia foi feita publicamente e por
um experiente ex-parlamentar
que cumpriu vários mandatos
no Legislativo Estadual.
Outra denúncia que precisa
ser apurada é a de transferência
de eleitores, principalmente de
Fortaleza, para outros municípios. Muitos deles têm o número de eleitores desproporcional
ao de moradores, a exemplo de
Miraíma que tem 86% de eleitores entre os seus habitantes.
Tem localidade desse município que o número de eleitores
supera o de moradores e pode
ser facilmente comprovado.
Messias Pontes,
jornalista

Rachel Marques (PT)

Heitor Férrer (PDT)

Lula Morais (PCdoB).

Adahil Barreto (PR)

Gony Arruda (PSDB).

Nelson Martins (PT).

Tomás Figueiredo (PSDB)

Téo Menezes (PSDB)

Ronaldo Martins (PMDB)

Edísio Pacheco (PV)

Lívia Arruda (PMDB)

Luiz Pontes (PSDB)
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Produção atesta
vitalidade das
Comissões Técnicas

A

Assembléia Legislativa
do Ceará encerrou os
trabalhos do 1º semestre de 2008 (2ª Sessão Legislativa
da 27ª Legislatura) no dia 17/07
batendo mais um recorde de
produção legislativa: no primeiro semestre deste ano, 550 projetos foram apresentados e 479 foram deliberados. Isso representa
um crescimento de cerca de 30%
em relação ao mesmo período
de 2007, quando 401 projetos
foram apresentados e 307 foram
deliberados. Os números levantados pelo Departamento Legislativo apontam também para o
crescimento da deliberação de
matérias, o que significa o aumento da produção das Comissões Técnicas da Casa em cerca
de 11% em relação ao mesmo
período de 2007.
Esse crescimento da produção legislativa e principalmente,
do número de matérias deliberadas, conforme o presidente da
Casa, deputado Domingos Filho
(PMDB), é uma demonstração
da grande atividade que vem
sendo desenvolvida no âmbito

Os números

Os números contidos no
balanço feito pelo Departamento Legislativo apontam
que a AL realizou 149 sessões neste primeiro semestre: 82 sessões ordinárias;
57 extraordinárias; duas
extraordinárias especiais;
duas sessões solenes e uma
sessão solene de instalação.
Foram realizados 86 eventos no plenário, dos quais
81 foram seminários, fóruns, audiências públicas

Fortalecer
as comissões
permanentes da
Casa sempre foi
a nossa principal
meta, por
entendermos que
nelas está o pulmão
do Poder Legislativo
presidente Domingos Filho

das Comissões Técnicas. “Fortalecer as comissões permanentes da Casa sempre foi a nossa
principal meta, por entendermos que nelas está o pulmão do
Poder Legislativo. Os números
do primeiro semestre de 2008,
principalmente quando comparados ao mesmo período de
2007, demonstram a vitalidade
da Assembléia Legislativa, especialmente quando se observa
a tendência de crescimento do
grande número de debates e dis-

e solenidades. A freqüência dos parlamentares, em
média, superou os 95%. O
deputado campeão em pronunciamentos foi o líder do
Governo, Nelson Martins
(PT), que discursou 111 vezes na tribuna do Plenário
13 de Maio, seguido do pedetista Heitor Férrer (PDT),
com 83 e do deputado Professor Teodoro (PSDB) com
59 pronunciamentos.
Ferreira Aragão (PDT) foi

cussões que acontecem na Casa,
por meio das audiências públicas
realizadas nas Comissões Técnicas. Elas são a instância primeira
de contato deste Poder com as
principais demandas do povo
cearense”, disse ele.
Conforme o chefe do Departamento Legislativo, Carlos
Alberto Aragão, esses dados
apontam que a Assembléia cearense vem apresentando índices
de produção nunca antes registrados. “O número de matérias
deliberadas demonstra o nível
de discussão nas Comissões
Técnicas da Casa. Além disso,
houve um aumento na produção dos parlamentares e no número de mensagens enviadas
pelos outros Poderes. Pode-se
perceber também o crescimento no número de pronunciamentos , requerimentos, e
maior utilização dos tempos de
liderança e explicações pessoais. São números que nos permitem mensurar o crescimento
não apenas da produção legislativa, mas também dos debates
na Casa”, disse ele.

o deputado que apresentou
maior número de projetos,
totalizando 41, dos quais 13
projetos de lei e 28 projetos
de indicação, além dos 233
requerimentos. A deputada
Lívia Arruda (PMDB) vem
em segundo lugar com um
total de 56 projetos e 300
requerimentos; Rachel Marques (PT) com 23 projetos e
67 requerimentos; e o Professor Teodoro (PSDB) com 18
projetos e 98 requerimentos.
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Ações complementares
As ações desenvolvidas na
Assembléia Legislativa, conforme explica o presidente Domingos Filho, vem sendo pensadas
e executadas de modo que as
atividades complementem umas
as outras, criando as condições
para que o trabalho parlamentar
chegue ao cidadão. No primeiro
semestre desse ano, pode-se verificar que a Mesa Diretora da
Casa teve como prioridade os
trabalhos das Comissões Técnicas e a conseqüente realização
de audiências públicas onde a
sociedade pode discutir suas demandas e prioridades.
Para viabilizar essas metas,
várias ações acontecem paralelamente. Está sendo construído
o complexo de plenários para as
comissões técnicas e a reforma e
ampliação dos gabinetes está praticamente concluída. Ao mesmo
tempo, segue em implantação o

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) apresenta, na tribuna da Assembléia, o balanço das atividades do primeiro semestre de 2008

Potencializando a comunic ação
O sistema de comunicação da Casa, formado pela
TV Assembléia, pela Rádio
FM Assembléia, pelo Portal
na Internet (www.al.ce.gov.
br), pelo jornal Assembléia
Notícia e pela Revista Plenário atuaram de modo a
potencializar a comunicação
do Poder Legislativo com
os cidadãos cearenses. A divulgação das atividades, dos
debates e dos assuntos de interesse da sociedade verificase na aceitação crescente dos
produtos oferecidos, como o
documentário Ceará Terra e
Gente que faz História, que já
se encontra no oitavo capítulo na TV Assembléia.
De acordo com a Coordenadora de Comunicação da
Casa, jornalista Sílvia Goes, o
sistema continua em expansão e o espaço físico da Rádio
FM Assembléia, por exemplo,
deverá sofrer uma ampliação
nos próximos meses. A Rá-

dio tem realizado campanhas
educativas, como a de prevenção e combate à dengue, além
de uma programação com ênfase na cultura regional, como
o programa Gonzagando.
“Temos inovado constantemente tendo sempre o objetivo de levar a informação
ao cidadão cearense. Nossa
ação é educativa. Estamos levando a história do Ceará ao
povo pela TV e agora mostramos as personalidades que
fazem a história nesse momento”, disse ela, referindose ao programa veiculado na
TV sobre o ministro Ubiratan Diniz de Aguiar, do Tribunal de Contas da União. A
Coordenadora anuncia para
setembro o programa Jovial,
na TV Assembléia, que está
em fase de produção e visa
estabelecer um intercâmbio
com jovens estudantes para
entenderem o funcionamento do Poder Legislativo.

Temos
inovado
constantemente
tendo sempre o
objetivo de levar
a informação ao
cidadão cearense.
Sílvia Goes, Coordenadora
de Comunicação

Além disso, no primeiro semestre, foi renovado e ampliado o convênio com a TV Ceará que, a partir deste mês, vai
transmitir em cadeia os programas Cena Pública e Ceará Caboclo. A idéia, segundo ela, é
chegar a todos os segmentos da
sociedade. Por isso, foi veiculado, em julho, um vídeo institucional nos cinemas da cidade
e no Aeroporto Pinto Martins,
no horário de maior movimentação de passageiros.

1o Semestre 2007

projeto Unilece (União do Legislativo Cearense). De acordo
com o presidente, “o objetivo do
projeto é proporcionar a interação e a modernização do Poder
Legislativo do Estado”. O Unilece,
comandado pelo deputado Gony
Arruda (PSDB) engloba quatro
projetos: Alecemídia, AP Interativa, Interlece e Legioteca.
A Mesa Diretora também continua investindo nos servidores
da Casa, sempre atenta à melhoria das condições de trabalho. Um
exemplo disso é a implantação
da Intranet, um mecanismo de
comunicação interna, via computador, que agiliza e integra os
trabalhos dos diversos setores.
Recentemente foi feita a correção das tabelas de vencimentos
para os servidores de nível ADO
e ANS, além da gratificação dos
motoristas, uma antiga reivindicação da categoria.

1o Semestre 2008
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AL prestigia
personalidades
e entidades

N

o mês de julho, a Assembléia Legislativa realizou
uma série de solenidades no Plenário 13 de Maio,
dentre elas a que homenageou o ministro do STJ,
César Asfor; a de assinatura de convênio do Cetrede com o
Pacto das Águas e as que destacaram os trabalhos da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL), e do Corpo de Bombeiros
Militar do Ceará.
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01. O presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB), com os deputados Lula Morais (PCdoB),
Hermínio Resende (PSL), Carlomano Marques (PMDB), Osmar Baquit (PSDB) e Heitor Férrer (PDT).
02. Domingos Filho, o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, César Pinheiro, e o secretário-executivo do
Conselho de Altos Estudos, Eudoro Santana, firmam parceria para o financiamento do Pacto das Águas.
03. Ministro César Asfor recebe homenagem do governador do Ceará,
	Cid Gomes, e do deputado Luiz Pontes (PSDB).
04. Domingos Filho, ministro César Asfor e o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJ-CE), Fernando Ximenes.
05. Deputado José Albuquerque (PSB), primeiro secretário da AL.
06. O terceiro secretário da AL, deputado Hermínio Resende (PSL),
entrega homenagem ao presidente da CDL, Honório Pinheiro.
07. Deputados Ronaldo Martins (PMDB) e José Sarto (PSB) acompanhados do diretor geral de programação
do Sistema Verdes Mares, jornalista Edilmar Norões, na homenagem à CDL.
08. Deputados Artur Bruno (PT) e Sérgio Aguiar (PSB).
09. Deputado Adahil Barreto (PR) recebe do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. João
Vasconcelos Sousa, o símbolo da Corporação.
10. Deputado Gony Arruda (PSDB) e o deputado federal Mauro Benevides (PMDB-CE).
11. Deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) com os deputados
Welington Landim (PSB) e Roberto Cláudio (PHS).
12. Presidente Domingos Filho (PMDB) parabeniza a coordenadora de Comunicação Social
da AL, jornalista Sílvia Goes, pelo seu aniversário.
13. Deputado Cirilo Pimenta (PSDB).
14. Deputado Fernando Hugo (PSDB) expondo o balanço de atividades
do Conselho de Altos Estudos realizadas no primeiro semestre.
15. Deputado Lucílvio Girão (PMDB).
16. Deputado Moésio Loiola (PSDB).
17. Deputado Gomes Farias (PSDC).
18. Domingos Filho cumprimenta o ministro César Asfor (STJ) em homenagem realizada no plenário da AL.
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O

deste ano, o total de beneficiados por essas ações ultrapassou
3.000 pessoas. “Queremos fornecer informações para que todos possam formar seu próprio
juízo de valor sobre o mundo
político”, declara o presidente do
Inesp, professor Antônio Nóbrega. O programa foi levado,
dentre outras, à Escola de Ensino
Fundamental e Médio (E.E.F.M.)
Estado do Maranhão, no Mondubim. A atividade foi conduzida pelo deputado Artur Bruno
(PT). Foram visitadas também
as seguintes escolas: E.E.F.M. Juarez Távora, no bairro de Fátima e
E.E.F.M Santo Afonso, no bairro
Amadeu Furtado, que receberam
o deputado Tomás Figueiredo
(PSDB) para falar sobre o papel
dos parlamentares.
A E.E.F.M. Francisca Alves do
Amaral, no município de Caucaia, foi integrada ao programa

9
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por Antonio Viana de Carvalho, jornalista e radialista
site – www.antonioviana.com

Assembléia no palanque
Queremos
fornecer informações
para que todos
possam formar seu
próprio juízo de
valor sobre o mundo
político”. Antônio
Nóbrega, presidente
do Inesp

>> Alunos do ensino público estadual visitaram a Assembléia durante todo o
primeiro semestre no programa Construção Compartilhada da Cidadania.

com o apoio da deputada peemedebista Lívia Arruda. As atividades foram concluídas no dia
25/06, com a visita de 120 alunos
dessas quatro escolas à Assembléia Legislativa, para conhecer
de perto o andamento dos trabalhos, a sua estrutura e os serviços
que oferece.“Os alunos viram que
a Assembléia é, de fato, a Casa do
Povo e tem espaços destinados à
população com acesso gratuito”,
afirmou o terceiro secretário da
Mesa Diretora, deputado Hermínio Resende (PSL).

Programação Canal 30 TV Assembléia
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

assembléia

Informações> Fase de sistematização

TV > Fique ligado no legislativo

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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Política Especial

Ações do Inesp
beneficiam
3.000 alunos
Instituto de Estudos
e Pesquisas para o
Desenvolvimento do
Ceará (Inesp), concluiu as atividades referentes ao primeiro
semestre deste ano do programa Construção Compartilhada
da Cidadania, com a realização
de mais quatro visitas a escolas
públicas de Fortaleza e da Região Metropolitana. Com isso, o
Inesp registrou, só em junho, o
envolvimento de seis escolas no
programa, que funciona desde
setembro de 2007. Isso representa participação de mais de 600
alunos da rede de ensino do Estado na iniciativa, que tem como
intuito levar às instituições debates sobre temas como o meio
ambiente, direitos do consumidor, atuação legislativa e noções
de cidadania.
Desde o inicio do programa
até o fim do primeiro semestre

JULHO - 2008
PAULO ROCHA
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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

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.

>> O repres. da Agência Nacional de Águas (ANA), Rodrigo Flecha, o secretário-executivo do Conselho, Eudoro Santana, o
repres. da Funasa, Guaracy Aguiar, e o repres. do Ibama, João Juvêncio, em uma das atividades do Pacto das Águas.

Pacto das Águas
mobilizou 96
instituições em oito
seminários

O

Pacto das Águas, depois
da realização de oito seminários que mobilizaram 96 instituições e 225 pessoas,
está em fase de elaboração das
informações colhidas durantes
os encontros. Os seminários tiveram como principal objetivo
colher informações de cada uma
dessas instituições. Após o processo de sistematização, as informações serão consolidadas em
um encontro estadual. A partir
de então, terá início a elaboração de um Plano Estratégico de
Gerenciamento dos Recursos
Hídricos, instrumentalizando o
Governo Estadual.
Desde sua implantação em
março deste ano, o Pacto das
Águas já colheu informações de
instituições como universidades,
entidades de classe, órgãos dos
governos Federal e estadual, prefeituras municipais, os Comitês
de Bacias Hidrográficas e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Os oito seminários realizados
serviram para traçar o quadro
atual dos recursos hídricos do
Ceará, contribuindo assim para a

elaboração de uma política de recursos hídricos para o Estado.
Na primeira quinzena de julho,
o Pacto das Águas foi fortalecido
com a assinatura de um convênio,
no valor de R$ 450 mil, entre a Assembléia Legislativa, o Centro de
Treinamento e Desenvolvimento
(Cetrede) e o Governo Estadual,
por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, para custear as suas
ações por um ano. Com isso será
feita a mobilização das 96 instituições envolvidas no programa, permitindo a organização de eventos,
a contratação de técnicos para o
acompanhamento dos trabalhos e
a elaboração de material.
O convênio foi assinado no
plenário da Assembléia no dia
11/07, em solenidade que contou com as presenças do coordenador-executivo do Pacto das
Águas, engenheiro Eudoro Santana; o vice-presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos, deputado Fernando
Hugo (PSDB); o diretor do Cetrede, Francisco de Assis Melo Lima
e o secretário de Recursos Hídricos, César Augusto Pinheiro.

O Pacto das Águas é uma articulação desenvolvida pela Assembléia Legislativa, por meio
do Conselho de Altos Estudos e
Assuntos Estratégicos, que objetiva traçar um diagnóstico e um
plano estratégico sobre o gerenciamento dos recursos hídricos
do Estado. A iniciativa tem repercussão positiva porque já leva
os órgãos integrantes do sistema
de recursos hídricos á reflexão.
“É necessária uma maior integração entre os responsáveis pelo
gerenciamento da água no Ceará.
As ações devem ser realizadas
de forma integrada e queremos
colaborar com essa realidade no
Estado”, afirma Eudoro Santana,
coordenador do Pacto.
A iniciativa da Assembléia é
pioneira, conforme atesta o coordenador da Agência Nacional de
Águas (ANA), Félix Domingues:
“Ainda não há outra iniciativa
no Brasil semelhante a essa, mas
seria de fundamental importância que se replicasse em outros
estados, a fim de integrarmos as
ações de gerenciamento dos recursos hídricos”, afirmou.

Ano passado, por essa época, tínhamos pelo menos uns vinte
(eu falei vinte) deputados estaduais pré-candidatos às eleições
municipais de outubro vindouro. Na capital, todos apostavam
que seriam candidatos certos, dentre outros, Marcos Cals (PSDB),
Heitor Férrer (PDT) e Edson Silva (DEM, este, como companheiro
de chapa de Moroni). Ainda se falava que Gomes Farias ou
Ely Aguiar disputaria pelo PSDC e Francisco Caminha poderia
repetir a dose de 2004 quando concorreu e fez uma campanha
“franciscana”, mas, bastante limpa. Pois é, em Fortaleza, apenas
Adahil Barreto (PR), candidatou-se e, obviamente, porque o exgovernador Lúcio Alcântara desistiu de fazê-lo. Mesmo assim,
o Legislativo Estadual está representado nas eleições deste ano
com os seguintes candidatos, já em campanha: Adahil Barreto
(PR), em Fortaleza; Sávio Pontes (PMDB), em Ipu; Lucílvio Girão
(PMDB), em Maranguape; Dr. Washington (PRB), em Caucaia
e Dedé Teixeira (PT), em Icapuí, município do qual, aliás, já foi
Prefeito três vezes.

Substituição em Família

Afora os casos clássicos
de articulações políticas,
onde cada partido tem a
sua história para desistir
deste ou daquele candidato,
muitos dos deputados précandidatos tiveram suas

OUTRAS DESISTÊNCIAS
Acho que a crônica política
ainda não compreendeu
a desistência de algumas
candidaturas, que o
noticiário mantinha de pé
até duas semanas antes do
prazo fatal das convenções,
como foi o caso dos

substituições em família.
Foi o caso de Neto Nunes,
em Icó, que foi aconselhado
a apoiar o irmão Marcos e
o deputado Sérgio Aguiar,
que cedeu a vaga para sua
mulher Mônica.

deputados Sineval Roque
(PSB), em Crato, Nenen
Coelho (PSDB), em Crateús
e Edísio Pacheco (PV), em
Itapipoca. Passaram a apoiar,
respectivamente, Walter
Peixoto, Nenzé e Vicente
Antenor Ferreira Gomes.

DIRETAS
■■ Dr. Francisco José Martins Câmara, Juiz da 9ª Vara de

Família no Fórum de Fortaleza, acumula também,
a Diretoria do Fórum Eleitoral Péricles Ribeiro e a
presidência da 118ª Zona Eleitoral. Pelo visto, uma agenda
super cheia até o final de outubro.
■■ Quem não fica atrás é o conterrâneo, deputadopresidente da ALEC, Domingos Filho. Individualmente,
nenhum político tem hoje o número de municípios para
acompanhar as eleições: cerca de 65. A partir de Tauá, com
Odilon Silveira Aguiar (eleição tida como certa), o grupo
dominguista é suprapartidário e agrega candidatos de
outros dezenove partidos.

assembléia
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Curso > Entrega de Certificados

Nordeste > Parlamento cearense

PAULO ROCHA

AL forma brigada
anti-incêndio com
97 servidores

A

Assembléia Legislativa
do Ceará conta agora
com 97 servidores capacitados para agir em casos de
incêndio. Os novos brigadistas
receberam, no último dia 23/06,
no auditório Murilo Aguiar, os
certificados de conclusão do curso coordenado pela 7ª Seção de
Bombeiros do 1º Grupamento
de Bombeiros. Participaram da
solenidade de entrega, o assessor
militar da Casa, coronel Amarílio
Melo, e o presidente da Associação dos Servidores da Assembléia

Luís Edson Corrêa.
O curso de brigadistas teve
duração de uma semana. Neste
período, os alunos aprenderam
a prevenir e combater incêndios,
além de aplicar técnicas de primeiros socorros, finalizando com
aula prática na sede do Corpo de
Bombeiros. Possuir servidores que
saibam agir em casos de incêndios
e pânico nas instalações físicas do
Poder Legislativo é uma obrigação
prevista no Ato Normativo nº 243,
de 17 de julho de 2007.
O servidor Hermes Lima de

Oliveira, do Departamento de
Informática da Casa, já colocou
em prática as técnicas aprendidas no curso. Em novembro de
2007, ele socorreu uma vítima
de parada cardio-respiratória.
Após o procedimento, o cidadão
foi encaminhado a um hospital.
“Na hora, a principal preocupação era tentar salvar a vítima”,
recorda Hermes. O funcionário
recebeu até uma carta de agradecimento do Grupamento de
Bombeiros, por agir de maneira
altruísta, rápida e veloz.

Livros > Novo software

>> A Biblioteca César Cals de Oliveira dispõe de um acervo de 6.000 mil livros

Biblioteca automatiza processo de locação
A Biblioteca César Cals de Oliveira, da Assembléia Legislativa do
Ceará, está automatizando todo o
processo de locação de livros e de
organização do seu acervo. Conforme a chefe do setor, Tereza Cristina
Bessa Raupp, acaba de ser adquirido um novo software, que é um
programa de computador que vai
agilizar todo o processo.
Segundo ela, além de agilizar
o processo de locação das obras, o
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software – intitulado SIABI (Sistema de Automação de Bibliotecas),
vai realizar o cadastro dos livros e
possibilitar que, via Internet, o usuário também se cadastre, consulte o
acervo e reserve livros. Tereza Cristina disse que a previsão para implantação do recurso é ainda para o
segundo semestre deste ano.
A Biblioteca Cérsar Cals de Oliveira funciona desde 23 de novembro de 2001, e dispõe de um acervo

de aproximadamente seis mil livros,
em sua maioria produções jurídicas.
Esse acervo continua em expansão,
quer através da compra de novos
títulos ou por meio de campanhas
para receber doações, como aconteceu na Semana Nacional do Livro. A
Biblioteca funciona diariamente das
7h30 às 17horas e é aberta aos estudantes, pesquisadores, servidores e
pessoas interessados. O telefone do
espaço é 32772696.

>> O deputado Neuramir Amorim (PCdoB) foi o primeiro deputado
com deficiência visual a ocupar uma cadeira na AL do Ceará.

Neuramir é o primeiro
deficiente visual a assumir
mandato de deputado

O

deputado Neurami Amorim (PC
do B) é o primeiro
deficiente visual do Nordeste a assumir uma cadeira de
deputado estadual. No dia
20/06, ele tomou posse na
Assembléia Legislativa, na
vaga do deputado Edísio Pacheco (PV), que tirou licença
de 120 dias para tratar de interesses particulares. O novo
parlamentar foi saudado pelos colegas presentes, sendo
citado como um exemplo
para todas as pessoas com algum tipo de deficiência.
O presidente da Assembléia Legislativa, deputado
Domingos Filho (PMDB),
que conhece Neuramir por ser
seu parente, amigo e também
por sua militância política na
região dos Inhamuns. “Este
é um momento histórico por
ser o primeiro deficiente visual a chegar a uma cadeira
na Assembléia na região Nordeste e o segundo do Brasil,
razão suficiente para sensibilizar a todos os cearenses”.
O novo deputado pediu que
os portadores de deficiências no
Estado apresentem idéias para
que ele, na Assembléia, possa
auxiliá-los com projetos para
pessoas com necessidades especiais. Ele também agradeceu
a seus eleitores, principalmente em Parambu, onde teve sua
maior votação. Tão logo assu-

Este é
um momento
histórico por ser o
primeiro deficiente
visual a chegar a
uma cadeira na
Assembléia, na
Região Nordeste e o
segundo do Brasil”.
Presidente Domingos Filho

miu o mandato, aderiu à Frente
Parlamentar pelos Direitos da
Pessoa com Deficiência.
Em seu pronunciamento de posse, Neuramir disse
que é importante que as pessoas conheçam sua história.
Fez um relato desde quando
perdeu a visão, aos 10 anos
de idade, e toda sua luta em
busca de uma cura para o
problema, que o levou a trabalhar muito cedo, exercendo atividades como a de engraxate e vendedor de balas e
de vários produtos de porta
em porta, para juntar dinheiro para uma cirurgia que,
acreditava ele, poderia lhe
restituir a visão no futuro,
com os avanços da medicina.
Hoje, Neurami é empresário
e atua na política da região
do Inhamuns.

assembléia
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Rádio >

Ações > Novos Cursos

Universidade
do Parlamento
Cearense
promove 2o
vestibular

I

novação. Essa é palavra
que caracteriza a Universidade do Parlamento Cearense. A instituição de ensino,
criada em 2007, inovou ao criar
carreiras específicas para o Poder Legislativo no Brasil. Nestes
primeiros seis meses, a Universidade já conta com 413 alunos
permanentes. Destes, 199 estão
matriculados nos cursos de
pós-graduação e 152 nos cursos
de graduação.
Para o presidente da instituição, deputado Francisco Caminha (PHS), “a Universidade
do Parlamento Cearense é mais
uma das ferramentas propostas
pela Mesa Diretora do biênio de
2007-2008 para incrementar o
conhecimento, a capacitação, o
pensar e o interagir do Legislativo com a comunidade”.
As ações em prol da educa-

ção do servidor público não
param. Entre os dias 14 e 18 de
julho, a instituição abriu inscrições para o vestibular dos cursos de Tecnologia em Política
e Legislação (50 vagas) e Captação de Recursos e Gestão de
Projetos Públicos (50 vagas). As
provas do segundo vestibular
de 2008 da Universidade foram
marcadas para o dia 25 de julho
na sede da instituição.
Os cursos ofertados pela instituição são conveniados com
três entidades educacionais: a
Universidade Vale do Acaraú
(UVA), a Universidade de Fortaleza (Unifor) e as Faculdades
Farias Brito (FFB), além de contar com o apoio da Associação
dos Servidores da Assembléia
Legislativa (Assalce).
A Universidade do Parlamento criou ainda o Projeto

FM Assembléia
>> Programaçã0
Segunda à Sexta
06:00 às 07:00
Política em Destaque
07:00 às 07:30
Notícias do Ceará

07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde
09:00 às 12:00
Plenário

Superação. O projeto atende cidadãos com idade a partir de 18
anos, por meio de programas de
educação de jovens e adultos. O
seu público alvo é formado pelos
servidores da Casa. No ensino
fundamental o Superação conta
com 30 alunos e no ensino médio com 32.
Já os cursos de nível superior
ofertados pela Universidade
podem ser seqüenciais ou tecnológicos. Gestão de Recursos
Humanos e Marketing Organizacional são cursos seqüenciais, ambos conveniados com a
UVA. Já os cursos tecnológicos
são os de Política e Legislação e
Capacitação de Recursos e Gestão de Projetos Públicos, conveniados com a Unifor.
Os cursos de especialização,
por sua vez, são três: Direito
Constitucional e Poder Legis-

lativo; Gestão Pública Parlamentar - ambos conveniados
com a Uva – e Comunicação e
Jornalismo Político, conveniado com a Unifor.
Visando o aperfeiçoamento
do serviço público, a instituição
promoveu e manteve atividades
voltadas para a qualificação profissional, criando ainda dois cursos de extensão. O primeiro, de
Formação de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor, aconteceu no período de 18
a 20 de junho deste ano e teve a
participação de 300 alunos, presenciais e por vídeo conferência,
uma vez que o curso abrangeu
55 municípios do Estado. O segundo curso de extensão ofertado foi o de Gerontomotrocidade,
realizado no período de 23 a 25
de junho, e teve a participação
de 80 alunos.

Ferreira Aragão sugere nova disciplina nas escolas

O

os jovens cearenses despertem
o gosto pelo trabalho, o que,
na opinião do pedetista, vai ter
impacto direto na redução dos
índices de violência. “O melhor
remédio é a ocupação da mente. Ou alguém imagina que só
pancada vai resolver?”, indagou,
afirmando que a polícia já prende demais e que o sistema carce-

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

Ensino Médio > Empreendedorismo

deputado
Ferreira
Aragão (PDT), elaborou projeto de lei
que tem por objetivo a inclusão
da disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino
médio das unidades da rede
pública do Estado. A inclusão
dessa nova matéria, conforme
o parlamentar, permitirá que

11

rário está superlotado.
Para o líder pedetista, essa
disciplina fará com que os estudantes percebam a importância
do trabalho ao invés de tentarem se envolver em atividades
ilícitas. O pedetista sugere, para
implantação dessa medida, que
a Secretaria de Educação (Seduc) treine professores para

disponibilizá-los às escolas.
Ele considerou que, se não for
feito, imediatamente, algo para
envolver os jovens no mercado
de trabalho, não sabe que legado
será deixado para as próximas
gerações. “Tenho certeza de que
vamos ter ressonância nesse pedido, porque a Assembléia é a
Casa do Povo”, concluiu.

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

12
Espaço do Leitor

Saudações,
Gostaria de saber mais sobre o
Conselho de Fiscalização do FUNDEB,
acredito ser muita importância
conhecer e saber mais sobre o
Conselho. Assim, gostaria de ver
matérias sobre o assunto no jornal
Magno Matos, Fortaleza
O pessoal da TV Assembléia está
de parabéns pelos programas
sobre o Ceará Terra e Gente Que
Faz História. Muito bom ver que
tem emissora que valoriza a
nossa história mostrando a vida
do Padre Cícero, a história de São
Francisco do Canindé e do pintor
Antônio Bandeira, bem como
de todos que ajudaram
a construir a nossa terra.
José Guedes Soares, Fortaleza

assembléia
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Queria parabenizar a Assembléia
do Ceará pela iniciativa de criar
um sistema de intranet. Trabalho
com informática e sei como uma
ferramenta como essa é importante
para grandes instituições. Vai
facilitar muito as demandas
internas de vocês
Washington Luiz,
Henrique Jorge, Fortaleza
Prezados, eu e acho que uma grande
parcela da população ainda não
sabe da existência desses meios
de comunicação tão importantes
para os acontecimentos realizados
no nosso Estado. Esse é um meio de
grande ajuda para a Assembléia
e para dar informações do que
os nossos representantes estão
trabalhando e realizando. Assim,

sugiro que aproveitem temas de
grandes discussões e debates com
órgãos representativos.
Atenciosamente, Jyan Márcio
Não sabia que o Nordeste tinha uma
espécie de Assembléia unificada.
Fiquei sabendo quando vi no jornal
Assembléia Notícias de junho.
Tomara que, com isso, os políticos
consigam mais dinheiro pro Ceará,
pras lojas grandes virem pro interior
pra empregar mais gente por aqui.
Como se diz, a união faz a força
Carla Pereira, Barbalha.
Sou a favor dessa lei que proíbe o
uso de celular e mp3 dentro de sala
de aula. Só o que a gente vê é aluno
ouvindo música ou mandando
mensagem na hora que o professor

Cultura > Dicas de literatura e cinema

LIVROS

está explicando alguma coisa. Agora,
eles vão aprender mais e vai ter
menos gente ficando reprovada
Daniel Sílvio,
Granja Portugal - Fortaleza

Participe!

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.

FILME

>> Deputado Augustinho Moreira (PV)

>> Rossana Catunda, diretora adjunta
financeira da AL

>> Bebeto Portela, chefe da Divisão de
Expediente Legislativo

>> Robério Lessa, coordenador de
produção da TV Assembléia

O dep. Augustinho Moreira (PV) sugere a leitura do
livro A Criação: Como Salvar a Vida na Terra. A obra,
de autoria do biólogo
Edward O. Wilson, antevê
que até o final do século,
pelo menos a metade
das espécies de plantas e
animais da Terra poderá
ter desaparecido, ou estará a caminho da
extinção precoce. Ele diz que o livro destaca a importância da responsabilidade ambiental. Ele alerta que se nada for feito para
amenizar os danos ao meio ambiente, haverá uma destruição do nosso planeta.

A dica da diretora adjunta
financeira da Casa, Rossana Catunda, é o livro A
Alma dos Faraós, da autora
Nefer Báron. A obra é sobre
cultura egípcia. A autora
consegue levar o leitor à
época da Dinastia XIX que
foi conduzida pelo Faraó
Ramsés II e sua rainha Nefertari. “Estas personalidades, antes de serem
monarcas em nível físico e governamental,
eram guardiões do seu povo e conhecedores
das Leis Divinas. Reinavam buscando sempre
a humildade para assim poderem ser um
exemplo vivo para o seu país”, diz ela.

O chefe da Divisão de Expediente Legislativo, Bebeto Portela, indica o livro
Casos e Coisas, de Duda
Mendonça. O livro é uma
autobiografia do marqueteiro, que conta detalhes
de como se tornou um dos
maiores profissionais da
sua área no Brasil. Duda
Medonça esteve à frente de campanhas
como as de Paulo Mauf e do atual presidente
da República, Luís Inácio Lula da Silva. Para
Bebeto, a leitura do livro é agradável, o que
faz com que pessoas que não são ligadas a
área de marketing se interessem pelo tema.

A dica do coordenador de
produção da TV Assembléia, jornalista Robério
Lessa é a caixa especial
comemorativa dos 25 anos
do filme Blade Runner. A
película, de ficção científica, é considerada um dos
filmes cult da década de
80. O grande diferencial do
filme é que apesar de ser uma obra de ficção
científica, tem um sentido filosófico, pois um
andróide passa a ter sentimentos de humano.
O andróide começa a valorizar a vida, quando
se encontra a beira da morte, salvando seu algoz de uma queda mortal.

