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PIONEIRA DAS RÁDIOS LEGISLATIVAS FAZ

NOVE ANOS

RÁDIO FM ASSEMBLEIA 96,7 MHZ COMEMORA ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO OFERECENDO
AOS OUVINTES UMA NOVA ATRAÇÃO EM SUA GRADE: ESPORTE ALÉM DA EMOÇÃO.

A

FM Assembleia 96,7 MHz, pioneira das rádios legislativas no
Brasil, completou nove anos de
fundação no dia 06/11. Este ano, a emissora comemorou a data oferecendo aos
ouvintes uma nova atração em sua grade
de programação. Diretora da Rádio desde a sua fundação, a jornalista Fátima
Abreu diz que este é sempre um momento emocionante. “Continuamos tocando
os projetos e este ano trouxemos mais
uma novidade aos ouvintes da FM Assembleia que ganharam um programa
dedicado ao esporte”, afirmou.
A rádio FM Assembleia (96,7 MHz)
soprou suas nove velinhas com a estreia,
dia 06/11, de um novo programa em sua
grade: Esporte Além da Emoção. A nova
atração da emissora é semanal, com uma
hora de duração, dividido em quatro blocos sendo apresentado aos domingos das
9 às 10 da manhã. De acordo com Fátima
Abreu, “o programa trará para a rádio um
público que já havia ganhando destaque
na programação da emissora através de
reportagens especiais e que, agora, passa
a ter um programa definitivo sobre esporte em sua grade fixa”.
O programa tem o esporte como protagonista. “Não apenas o futebol como
destaque, mas sim, tudo relacionado a
qualquer prática desportiva”, declarou o

É UMA EMISSORA COM
EQUIPE FORMADA POR
PESSOAS APAIXONADAS
PELO QUE FAZEM.
O RESULTADO É A
MELHOR RÁDIO FM DO
ESTADO DO CEARÁ”.
Adriano Muniz, coordenador de
Comunicação Social da Assembleia

coordenador de programação, Ronaldo
César. Para o produtor e apresentador,
Jota Lacerda, o objetivo da atração é “dar
visibilidade aos esportes praticados em
todo o Estado cearense, principalmente
os amadores”. Além de Lacerda, o programa contará com as participações dos
comentaristas esportivos: Fernando Graziani; Marcelo Romano e Robério Lessa.
Com praticamente 62 anos de rádio,
o jornalista Narcélio Limaverde já trabalhou em todas as emissoras de Fortaleza.
“A Rádio FM Assembleia é muito importante na minha vida. O fato é que me sinto completamente à vontade, conto com

total respeito profissional e nenhum cerceamento”. Para ele, a rádio tem um papel importantíssimo na aproximação da
Casa com o povo cearense e na valorização da nossa cultura, divulgando artistas
como cantores, compositores, músicos e
escritores do Ceará.
O coordenador de Comunicação Social da Assembleia, jornalista Adriano
Muniz, mostra orgulho em fazer parte
da primeira rádio legislativa do Brasil. “É
uma emissora com equipe formada por
pessoas apaixonadas pelo que fazem. O
resultado é a melhor rádio FM do estado
do Ceará”, afirmou o coordenador.
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RÁPIDA
AL é candidata à
sede de encontro
da Unale
A Assembleia do Ceará poderá sediar em 2017, o 21º encontro da União
Nacional das Assembleias Legislativas
(Unale). No dia 27/10, o Legislativo cearense recebeu o diretor geral da entidade, Germano Stevens, e o deputado
estadual Luciano Nunes (PSDB-PI). A
próxima edição da conferência será de
8 a 10 de junho. O presidente Zezinho
Albuquerque (PDT) e o deputado Sérgio Aguiar (PDT), primeiro secretário
da Casa e segundo secretário da Unale,
receberam os convidados.
Zezinho Albuquerque destacou que a
AL dispõe de instalações suficientes para
abrigar a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE).
De acordo com Zezinho, o encontro “vai
debater grandes temas, como a reforma
da Previdência e a crise econômica”.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE – Zezinho Albuquerque (PDT)
Vice-presidente - Tin Gomes (PHS)
2ª vice-presidência - Danniel Oliveira (PMDB)
1º secretário - Sérgio Aguiar (PDT)
2º secretário - Manoel Duca (PDT)
3º secretário - João Jaime (DEM)
4ª secretário - Joaquim Noronha (PP)

Assembleia comemora
Semana do Servidor

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

TELEFONE
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br
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O sucesso do Outubro Rosa e
o início do Novembro Azul

PRESIDENTE DESTACA VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ATUAL
GESTÃO, COM A CONQUISTA DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS.

A

Semana do Servidor 2016
foi aberta na Assembleia
Legislativa do Ceará, na manhã do dia 1º/11, pelo presidente da
Casa, deputado Zezinho Albuquerque
(PDT). A semana foi até o dia 11 de
novembro, com uma série de atividades voltadas para os funcionários da
Casa. Na abertura do evento, o deputado Zezinho Albuquerque destacou
as conquistas dos colaboradores do
Legislativo cearense e os esforços da
atual Mesa Diretora por sua constante
valorização. “A nossa obrigação é colaborar, cada vez mais, com o servidor e
juntos trabalharmos pelo nosso Estado. Esta Mesa Diretora conseguiu, em
2015, apresentar e aprovar o Plano de
Cargos e Carreiras para os nossos servidores. Esta, sem dúvida, é uma das
nossas maiores conquistas”, ressaltou.
O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Sérgio Aguiar (PDT),
avaliou que a Semana do Servidor proporciona a confraternização dos funcionários da Assembleia e reforça o agradecimento dos parlamentares “àqueles
que trabalham diariamente para o fun-

AL se ilumina no Novembro Azul pela prevenção ao câncer de próstata.

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) e presidente da Assalce, Luís Edson.

cionamento do Legislativo Cearense”.
Para o presidente da Associação
dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Assalce), Luís
Edson Corrêa, a Semana do Servidor
é sempre o momento de reconhecer o
trabalho dos funcionários da Assembleia e propor atividades que contribuam para o bem-estar no trabalho.
Segundo Luís Edson, a semana, foi repleta de diversas ações culturais, sociais
e de saúde, como a feira de negócios e
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oportunidades, exames para diagnosticar o câncer de próstata, palestra com
urologista, além da emissão de certificados para idosos e portadores de deficiência pelo Detran, entre outras. “Tudo com
o intuito de agradecer a dedicação dos
nossos servidores”, disse ele.
Estiveram presentes também à
solenidade de abertura os deputados
Ferreira Aragão (PDT), João Jaime
(DEM), Gony Arruda (PSD) e Augusta Brito (PCdoB).

Campanha Outubro Rosa foi repleta de
atividades pela prevenção ao câncer de mama

Servidoras da Assembleia participaram ativamente do
Outubro Rosa

Titular da Seplag, Hugo Figueiredo, entrega Lei Orçamentária ao vicepresidente Tin Gomes (PHS) e membros da Mesa.

Comissões indicam
relator da LOA 2017

Sete deputados serão efetivados nos mandatos

Eleições alteram
composição na AL
A vitória de alguns parlamentares nas eleições municipais gera mudanças na composição da Assembleia Legislativa do Ceará. Foram eleitos prefeitos no primeiro turno, em
02/10, os deputados Carlomano Marques (PMDB), em Pacatuba; Ivo Gomes (PDT), em Sobral; Laís Nunes (PMB), em
Icó, e Zé Ailton Brasil (PP), no Crato. No segundo turno, em
30/10, Naumi Amorim (PMB), foi eleito prefeito de Caucaia.
Dessa forma, assumem os mandatos, respectivamente, os deputados Leonardo Araújo (PMDB), Fernando Hugo (PP), Dedé Teixeira (PT), Mário Hélio
(PDT) e Rachel Marques (PT). Para Mário Hélio, a expectativa de retorno à Casa é bastante positivo. “Vou
produzir com mais força e coragem”, disse. O deputado
Leonardo Araújo afirma ter recebido com muita humildade a sua efetivação no Parlamento. Os parlamentares
eleitos prefeitos têm até o final do ano para renunciar
aos mandatos.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação
designou, em reunião ordinária em 19/10, o líder do
Governo na AL, deputado Evandro Leitão (PDT), como
relator do projeto da Lei Orçamentária (LOA). A proposta do Poder Executivo estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício de 2017 e começou a
tramitar em 18/10, prevendo orçamento da ordem de
R$ 25,062 bilhões, para áreas como educação, saúde e
segurança pública.
O secretário de Planejamento e Gestão, Hugo Figueiredo, entregou a mensagem ao vice-presidente
da AL, Tin Gomes (PHS), no dia 14/10. Ele explicou
que o Estado estima para o próximo ano crescimento de 3% em relação a 2016. Na educação haverá expansão de escolas em tempo integral. Na saúde, a
implantação de novo hospital e na Segurança Pública segue-se a valorização profissional e a aquisição
de viaturas.
O projeto compreende o orçamento fiscal referente aos três poderes Estaduais, Ministério Público,
Defensoria Pública, fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta e empresas estatais
dependentes, fundações legalmente instituídas e
mantidas pelo Poder Público. A proposta do Estado
foi elaborada considerando as orientações estratégicas do Plano Plurianual para 2016-2019 e pautado na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A despesa com pessoal e encargos sociais representa o maior
componente do gasto estadual estimado em R$ 10,5
bilhões, correspondendo a 41,9%.

Primeiro Secretário da AL,
deputado Sérgio Aguiar (PDT)

Deputado Audic Mota (PMDB)
ministra palestra para estudantes

Deputada Augusta Brito (PC do B)

Deputado Bruno Pedrosa (PP)

Deputada Fernanda Pessoa (PR)

Deputados Renato Roseno (Psol), Carlos Filipe (PC do B), BethRose
(PMB) e Julio Cesar Filho (PDT) na Comissão da Infância e Adolescência

Deputado Evandro Leitão (PDT) eleito relator da LOA nas
Comissões Conjuntas.

Deputado Lucílvio Girão (PP)

Deputados Dr. Santana, Rachel Marques, Elmano Freitas e Moisés Braz
do PT e Antônio Granja (PDT).

Deputada Dra. Silvana (PMDB)

Festa de abertura da Semana do Servidor
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
SETEMBRO AMARELO

INTERNET GRÁTIS

DOCUMENTOS GRATUITOS

COMBATE À OBESIDADE

>> Renato Roseno (Psol)

>> Ely Aguiar (PSDC)

>> Elmano Freitas (PT)

>> Manuel Duca (PDT)

A inserção do Setembro Amarelo no calendário

Projeto de Indicação 85/16, apresentado pelo depu-

A cobrança de taxas para emissão de documentos

A implantação de uma política estadual de

oficial do Estado como mês de conscientização

tado Ely Aguiar (PSDC), propôs a criação de uma

como histórico escolar, declaração de transferência,

prevenção e combate à obesidade no Ceará foi

e prevenção ao suicídio foi proposta por meio do

rede sem fio (wifi) gratuita para funcionar no Está-

certificado de colação de grau, de segunda chama-

proposta por meio do projeto de lei 130/16, pe-

projeto de lei 196/16 pelo deputado Renato Rose-

dio Plácido Aderaldo Castelão, mais conhecido co-

da de provas, declaração de disciplinas cursadas,

lo deputado Manuel Duca (PDT). O objetivo é

no (Psol). A matéria, em análise, estabelece que

mo Arena Castelão. Pelo projeto em apreciação no

ou ainda taxa de repetência, podem estar com seus

contribuir para a educação alimentar e nutricio-

durante o mês devem ser realizadas atividades,

Poder Legislativo, o sinal gratuito emitido pela rede

dias contados. Tramita na AL projeto de lei 27/16

nal; gerar hábitos alimentares saudáveis; preve-

debates, palestras e eventos com a finalidade de

deverá abranger todo o espaço físico da Arena Cas-

de autoria do deputado Elmano Freitas (PT) que

nir doenças por meio da alimentação saudável

informar, esclarecer e conscientizar a sociedade

telão, e funcionará somente durante a realização dos

proíbe essas cobranças. O projeto estabelece ainda

e adequada; e resguardar a qualidade de vida da

sobre a valorização da vida e prevenção ao suicí-

eventos. Por tratar-se de uma indicação, a proposta

que será nula a cláusula contratual que obrigue o

população a médio e longo prazo. Para se atingir

dio. As ações devem ser promovidas pelos órgãos

funciona apenas como uma sugestão, cabendo ao

contratante ao pagamento adicional desses servi-

os objetivos pretendidos, deverão ser realizadas

responsáveis pelas políticas públicas de saúde,

Executivo, se acatá-la, enviar projeto de lei para a

ços, devendo ser embutidos no calculo das anuida-

palestras, seminários, publicações, cartilhas com

educação e assistência social, e parcerias.

Casa votar.

des ou semestralidades.

a finalidade de conscientizar a população.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?
O suicídio é um tema ainda considerado tabu e

O autor do projeto argumenta que os usuários

A medida busca proibir a cobrança ao cidadão de

A obesidade é uma doença crônica caracterizada

se constitui em um problema de saúde pública.

desta tecnologia crescem a cada dia, sobretudo

quaisquer taxas para expedição de documentos ne-

pelo excesso de gordura no organismo, e já está

Conforme o deputado Renato Roseno, seis em

pela disponibilidade dos aparelhos móveis no

cessários à defesa de direitos ou esclarecimento de

sendo tratada como o mal do século por médicos

cada 100 mil pessoas morrem por suicídio em

mercado. Ele ressalta ainda que considerando

situações de interesse pessoal. Conforme o autor do

e especialistas no Brasil e no mundo. A última

Fortaleza, o que resulta em uma média de 300

a função social dos espaços públicos, torna-

projeto, essa previsão, além de constar na Consti-

pesquisa internacional divulgada aponta o Brasil

pessoas por ano. A instituição da campanha no

-se indispensável universalizar este acesso da

tuição e na legislação, também foi confirmado pelo

como o 5º no ranking mundial, com 60 milhões

Calendário Oficial do Estado tem a finalidade de

população à Rede Mundial de Computadores

Conselho Nacional de Educação, que determina

de pessoas acima do peso e 22 milhões de brasilei-

promover a conscientização da população sobre a

– Internet, com sinal wi-fi gratuito. O sinal

que as mensalidades são a única remuneração pos-

ros considerados obesos. A principal finalidade da

necessidade de tratamento profissional das pesso-

sem fio cria um novo ambiente, simplifica e

sível por todos os custos referentes à educação mi-

criação da Política Estadual de Prevenção e Com-

as que têm risco de cometer suicídio, necessitando

aproxima a vida das pessoas, promovendo o

nistrada e pelos serviços diretamente vinculados.

bate à Obesidade é a busca da redução e controle da

de políticas públicas que possam diminuir sensi-

avanço e beneficiando aqueles que a utilizam,

Lembra que os contratos são regidos pelo Código

obesidade em todas as faixas etárias, classes sociais

velmente essa taxa.

destaca o deputado.

de Defesa do Consumidor.

e instituições de ensino.

UMA VIDA DEDICADA A EDUCAR
CONHECIDO PELA LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, PROFESSOR TEODORO
FALECEU EM 18 DE AGOSTO, AOS 75 ANOS.

N

ascido em 28 de dezembro de 1940, José Teodoro Soares fazia parte de uma tradicional
família política da região norte do Ceará.
Eleito deputado em 2006, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ficou na suplência em
2010, assumiu o mandato em 2011 e foi efetivado no
final de 2012. Em 2014, voltou a ocupar a suplência,
mas, no ano seguinte, assumiu o mandato pelo Partido Social Democrático (PSD). Na tribuna do Plenário
13 de Maio, costumava chamar atenção para a importância do conhecimento e da qualidade do ensino. “As sociedades de vanguarda, e que estão à frente
nos aspectos econômicos e sociais são aquelas que
investem prioritariamente em educação. Não vemos
mais analfabetismo em países como a Alemanha ou
a Suíça, mas esse, entretanto, permanece sendo nosso
carma, e nós precisamos superá-lo”, afirmou em um
de seus pronunciamentos.
Considerado um homem público de conduta irretocável, Professor Teodoro é lembrado com admiração por seus amigos, familiares e colaboradores. O
jornalista e assessor, Cláudio Teran, trabalhou e conviveu com o parlamentar por 13 anos. “Era uma pessoa

exigente, que gostava muito da excelência administrativa, mas também tinha uma personalidade agregadora e conciliadora. Foi um chefe, mas foi muito mais
que isso. Foi um grande líder em torno de uma causa
maior que era a educação e pela qual ele lutou muito”.
A sobrinha, Palmira Soares, lembra com carinho
das férias onde costumava receber a visita do tio Teodoro. Na ocasião, ele já vivia na Europa e sempre trazia
muitas novidades. O encanto foi tanto, que ela resolveu
seguir os mesmo passos, tornando-se professora. “Nossa convivência aumentou quando eu fui trabalhar na
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Na época ele era o reitor. Era um homem muito perseverante e
que trabalhou para que os municípios do interior tivessem acesso ao ensino superior. Ele se inquietava quando percebia que as Universidades estavam somente
nas capitais. Onde tivesse uma pessoa querendo estudar, ele lutava por isso”.
O parlamentar foi casado por 36 anos com a
professora e escritora Maria Norma Maia Soares,
que morreu em julho de 2014. Ela exerceu a presidência do Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense, entre 2008 e 2014.

