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Assembléia amplia
espaço de debates
para os cidadãos
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Reunião > Parlamento Nordestino

Editorial

MÁXIMO MOURA

AL amplia espaços para
acompanhamento de
debates nas Comissões
Sílvia Goes
Editora-geral

do Assembléia Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

O

lá, caro leitor! Lembra
quando eu afirmava que a Assembléia
Legislativa é a Casa do Povo?
Para garantir esse compromisso, o presidente do Parlamento
cearense, deputado Domingos
Filho, aumentou a sede do Legislativo Estadual. Agora você pode, com mais conforto,
acompanhar as discussões de
temas do seu interesse.
Foram inaugurados o Salão Nobre Alceu Coutinho e o
Complexo de Comissões Téc-

nicas, Edifício Aquiles Peres
Mota, que é formado por sete
auditórios, com capacidade para 60 pessoas cada um, dotado
de moderna tecnologia e equipamentos de videoconferência,
inclusive. O Complexo será palco dos grandes debates que até
então eram realizados apenas
no Plenário 13 de Maio e no
Auditório Murilo Aguiar.
Para continuar garantindo a
ampliação física da Casa e dos
trabalhos, os deputados reconduziram a atual Mesa Diretora

da Assembléia Legislativa, por
unanimidade, para o biênio
2009-2010.
Aqui você também vai acompanhar o resultado da primeira
reunião do Parlamento Nordestino realizada no dia 28 de
novembro. Saiba sempre mais
sobre as atividades parlamentares acompanhando as nossas
edições. Desejamos a você muita
luz no Natal e um próximo ano
com muitas atividades, alimentadas com muita boa vontade.
Boa leitura!

Artigo

A inversão de valores que caracteriza
as relações pessoais
na sociedade contemporânea angustia a quantos foram
educados e formados dentro
de padrões de conduta que
não se coadunam com as
práticas presentes nos dias
atuais, onde os princípios éticos e morais de convívio social, foram substituídos pelo
culto ao individualismo e ao
estímulo de uma competitividade que há impulsionado
a todos para uma corrida desenfreada na busca de “um
lugar ao sol”, a um consumo
desnecessário ou a conquista
do poder, sem reservar qualquer espaço à solidariedade e
ao respeito ao próximo.
Em meio a essa verdadeira “selva de pedra”, o homem
robotizou-se, esqueceu-se de
olhar para dentro de si, não
mais cultivando, no dia-a-dia,
os valores do espírito, como

>> Deputado Domingos Filho (PMDB) , presidente da Assembléia do Ceará, comanda primeira reunião do Parlamento Nordestino

Deputados estaduais unidos
em torno de demandas regionais

Disputas por investimentos federais devem dar lugar à articulação de reivindicações comuns aos estados nordestinos

“Ó Tempora, ó Mores!”

A

Fale com a gente
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a amizade, a gratidão, a partilha, o reconhecimento e a
fraternidade, que são eternos,
permanentes e imensuráveis.
Ao contrário, redirecionou
seus passos para um novo projeto de vida que, para viabilizá-lo, despreza as regras mais
elementares de convivência
humana, passando a guiarse por sentimentos menores,
dentre os quais a deslealdade,
a ingratidão, o ódio, o rancor,
a arrogância e a prepotência
neste mundo marcado pelo
signo do egoísmo.
Nessa nova medida, ele
tanto mais vale quanto mais
tem ou quanto mais pode,
não importando os valores
que cultua. Sem dúvida que,
tal equívoco de avaliação
guarda correspondência com
a importância hoje conferida
aos valores materiais, mesmo
que efêmeros.
Nesse contexto, no entanto, já se percebe, nos últimos

anos, uma reação de alguns
segmentos sociais, capitaneados pela igreja católica, por intermédio de seus movimentos
de leigos, numa cruzada em
defesa da família e do resgate
dos sentimentos provindos da
alma, os quais, por serem permanentes, dão o verdadeiro
sentido à vida. Infelizmente, o
despertar destes valores ainda
não produziu os frutos desejáveis na mente e no coração
de algumas pessoas, especialmente aquelas que exercem o
múnus público.
Com efeito, aqueles que
detêm parcelas de poder, não
as deve utilizar como instrumento para a satisfação
de seus desejos, caprichos
ou conveniências. Precisam,
antes de mais nada, terem a
exata compreensão de que este mesmo poder lhes foi dado
por Deus, por isso que há de
ser exercido para a promoção
do bem estar social e como

meio de efetivação da Justiça!
Assim, todo aquele que
vier a ascender a uma posição de mando no exercício de
um cargo público ou privado, assume um compromisso e uma missão muito mais
abrangente do que a de usar
o poder restrito a interesses
menores, nem deixar de se
submeter ao ordenamento
jurídico estabelecido.
Esta reflexão cabe a cada um fazer, máxime neste
período em que o espírito
natalino aquece os corações
dos cristãos, na véspera da
celebração do nascimento
de Jesus. Que bom seria que
todos, ao menos uma vez na
vida, seguissem o princípio
bíblico de “dar de beber a
quem tem fome”, acrescido
do complemento, “e sede de
justiça a quem tem pão”. Ó
tempora, ó mores!
Irapuan Aguiar Jr.

O

filósofo inglês John
Locke dizia que o Parlamento “é o centro
da vida social”. Para o pensador
moderno, governos podem ser
dissolvidos, mas isso não implica
necessariamente na dissolução da
sociedade, porque na sociedade
há uma estrutura, a do Parlamento, que garante a manutenção das
normas. Um tanto diferente do
Poder Legislativo nos âmbitos
federal, estadual ou municipal, o
Parlamento Nordestino - instituído em maio deste ano, durante a
XII Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais (CNLE), em
Fortaleza - assume um papel que
está muito mais ligado à idéia de
discutir em conjunto os desafios
regionais para que se encarregue,
por exemplo, de articular estas
demandas junto ao Congresso
Nacional.
O presidente do Assembléia
Legislativa deputado Domingos
Filho (PMDB), à frente do Parlamento Nordestino, acredita que
os legislativos estaduais do Nordeste precisam se unir em torno
dos interesses que possuem em

“Temos o
mesmo solo e
problemas parecidos e
podemos discutir estas
questões juntos”,
Arthur Cunha Lima (PSDB)

“É a melhor forma
possível de integrar os
estados da região e de
fortalecer os interesses
em comum”
vice-presidente da Assembléia
do Maranhão, Pavão Filho (PDT).

comum, ao invés de investirem
em disputas por fatias maiores
do orçamento federal. “Não raro,
vemos lutas fratricidas entre os
estados do Nordeste em busca de
recursos da União. Agora, vamos
defender políticas capazes de superar esses problemas”. Para ele,
as demandas dos nordestinos são
praticamente as mesmas. O de-

putado fala em um ‘pacto para a
defesa do regional’.
A primeira reunião do Parlamento Nordestino aconteceu no
dia 28 de novembro, em encontro
a portas fechadas, na Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará.
Na pauta, o regimento interno, a
agenda de atividades e temas que
deverão ser discutidos nas próximas reuniões. Além de Domingos Filho, parlamentares dos estados do Maranhão, Piauí, Paraíba,
Bahia e Sergipe participaram.
Durante o encontro os deputados que compõem o Parlamento apresentaram discurso afinado
em torno do papel que a instituição está assumindo. O presidente da Assembléia Legislativa da
Paraíba, no comando da pasta
de Políticas Agrícolas, deputado Arthur Cunha Lima (PSDB)
afirmou que a iniciativa congrega, ao invés de dividir. “Temos o
mesmo solo e problemas parecidos e podemos discutir essas
questões juntos”, ponderou o paraibano. “É a melhor forma possível de integrar os estados da região e de fortalecer os interesses

em comum”, corroborou o colega
vice-presidente da Assembléia
do Maranhão e coordenador
da vice-presidência de Políticas
Educativas, Pavão Filho (PDT).
O deputado sergipano Venâncio
Fonseca (PP), vice-presidente
de Políticas Sociais e de Saúde,
do Parlamento Nordestino, não
pensa diferente. Ele ressaltou a
importância da instituição como
um fórum para a discussão dos
problemas inerentes a Região.

Debates

Tanto Clóvis Ferraz
como Domingos Filho
são defensores da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 13, que propõe devolver aos estados
o poder de legislar sobre
a criação, fusão, incorporação e desmembramento
de municípios. O tema, ao
lado da polêmica transposição das águas do Rio São
Francisco, deve pautar vários debates entre os parlamentares nordestinos.

Reforma
Tributária
Para o deputado da Bahia,
Clóvis Ferraz (DEM) - que
também é vice-presidente
da Unale - o Parlamento
Nordestino será um importante mecanismo de pressão
para os estados da Região
lidarem com as mudanças
que a Reforma Tributária
acarretará na arrecadação do
fisco. Ele entende que, ao tirar a competência legislativa
sobre o ICMS das unidades
federativas, a reforma deve
prejudicar a capacidade de
atração de indústrias de todo
o Nordeste. “A Reforma
Tributária vai tirar um dos
últimos mecanismos fiscais
de que dispomos”, avalia. “O
Parlamento Nordestino tem
o papel importantíssimo de
congregar os parlamentares dessa região para buscar
converter essa situação através da pressão”.
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Inauguração > Plenarinhos

Governador
enaltece
empenho do
Presidente

Comissões ganham Complexo de
Auditórios para ampliar produção

A

Máximo Moura

Assembléia Legislativa do Ceará acaba
de ampliar o espaço
de debates para os cidadãos
cearenses com a inauguração,
no dia 28/11, do Complexo de
Comissões Técnicas, Edifício
Aquiles Peres Mota. Revitalizar as comissões, aumentar sua
produção e permitir a participação dos cidadãos cearenses
nas questões que dizem respeito ao seu bem estar e ao desenvolvimento do Ceará sempre
foi a prioridade do presidente
da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB). Ele inaugurou
o novo espaço ao lado do governador Cid Gomes e de Dona Lia de Carvalho Peres Mota,
viúva do ex-deputado Aquiles
Peres Mota. A obra estava em
andamento desde o ano passado e foi idealizada pelo próprio
Presidente como forma de ampliar o local de trabalho das 15
comissões permanentes.
O prédio Aquiles Peres Mota
é formado por sete auditórios,
com capacidade para 60 pesso-

>> Saiba

>> Presidente Domingos Filho descerra a placa de inauguração
do prédio Aquiles Peres Mota juntamente com o governador Cid
Gomes e Dona Lia de Carvalho Peres Mota.

as cada um, dotado de moderna
tecnologia e equipamentos de videoconferência, inclusive, e está
ligado diretamente ao Plenário
13 de Maio por um túnel construído no subsolo. O Complexo
será palco dos grandes debates
que até então eram realizados
apenas no Plenário 13 de Maio e
no Auditório Murilo Aguiar. Essas salas, conforme destacou Domingos Filho, poderão funcionar
simultaneamente e as atividades
serão transmitidas para outros
parlamentos. “Queremos cada

+

 - As sete salas do
Complexo receberam os
nomes dos ex-deputados
Joel Marques, Carlos
Eduardo Benevides, Almir
dos Santos Pinto, Antônio
Gomes de Freitas, Francisco Castelo de Castro,
Manoel de Castro Filho e
Abelardo Costa Lima.
 Outras duas salas levam
nome dos ex-diretores
Onofre Leite Leão e Antônio
Luiz de Drummond.
O Salão Nobre Alceu Couti-

vez mais proporcionar a integração da Assembléia com todo o
Estado”, afirmou.
As salas receberam o nome
de ex-deputados estaduais como
forma de homenagear os grandes
nomes do Legislativo cearense. O
evento foi acompanhado de perto por todos os parlamentares,
secretários de Estado e convidados, que ouviram de Domingos
Filho um discurso de agradecimento ao empenho de todos os
setores da AL para que o projeto
se concretizasse.

Segundo o presidente, a procura pela AL aumentou muito
desde 2007 e a estrutura do prédio já não permitia mais receber
de forma adequada as demandas
para que eventos fossem feitos.
Por isso, esse novo equipamento
era necessário. “Hoje, nós realizamos de três a quatro audiências por dia e, para os deputados
marcarem esses eventos, precisam se adiantar em pelo menos
40 dias. Faltava uma melhor estrutura para receber os cidadãos”,
disse, complementando que,
com o Complexo, a expectativa é
de que a produção legislativa dos
próximos dois anos seja a maior
da história da AL.
O presidente acenou com
a possibilidade de duas novas
comissões temáticas serem
criadas na Casa em 2009. Uma,
segundo informou, terá como
foco a Juventude e a outra tratará da Iniciativa Compartilhada, uma proposta do próprio
peemedebista de permitir que a
sociedade civil proponha projetos de lei à AL.

Queremos
cada vez mais
proporcionar a
integração da
Assembléia com
todas as regiões
do Estado”.
Presidente Domingos Filho
(PMDB)

Mais
importante
que o espaço físico,
é a participação
popular, que fica
garantida com essa
medida
do presidente
Domingos Filho”.
Governador Cid Gomes.

>> Entrada do Complexo de Comissões Aquiles Peres Mota,
construído no subsolo dos jardins da AL

>> Frases
nho também foi construído
e inaugurado no dia 27/11.
O espaço fica ao lado da
Presidência e foi projetado
para receber autoridades
em reuniões com a Mesa
Diretora.
 Parlamentares da Paraíba, Piauí, Bahia, Maranhão
e Sergipe acompanharam a
cerimônia de inauguração
do Complexo. Eles vieram
ao Ceará para participar da
primeira reunião do Parlamento Nordestino.

TV Assembléia > Fique ligado

Paulo Rocha

“O anexo representa a
preocupação da Presidência
com a auto-estima dos
colaboradores. Durante anos
as comissões trabalhavam em
locais improvisados e agora
têm um espaço adequado”.

Luís Edson Correa Sales,

Presidente da Associação dos
Servidores da AL (Assalce)

“Com essa obra, os
representantes de entidades e
sindicatos virão à Assembléia
com muito mais freqüência,
porque terão mais segurança
e receberão um tratamento
ainda melhor”.

Professor Auto Filho

Secretário estadual de Cultura

“É muito importante dar mais
condições de trabalho para
as comissões, visando ainda
atender melhor a população.
Porque é lá que são feitas as
discussões iniciais dos temas
e projetos que depois se
transformam em leis”.

Desembargador Fernando Ximenes
Presidente do Tribunal
de Justiça do Ceará.

“O Complexo vai fazer com que
o povo tenha mais conforto nas
dependências da Assembléia
e possa acompanhar de perto
a discussão de assuntos que se
referem aos seus interesses e aos
do Estado” .

“É de fundamental importância
melhorar as condições de
trabalho das comissões técnicas,
porque é lá que se realizam
grandes debates de interesse
popular e onde tramitam projetos
fundamentais para o Estado”.

Secretário estadual da Fazenda

1º Vice-presidente do Tribunal de

Deputado Mauro Filho

Conselheiro Valdomiro Távora
Contas do Estado

Após ouvir Domingos Filho, o governador Cid Gomes
pronunciou-se e parabenizou
o presidente pelo empenho
em dar mais condições para
que as comissões da AL possam trabalhar. “Sou testemunha de que ele tem se dedicado. Não é tarefa fácil, mas com
sua habilidade, Domingos
tem conseguido presidir seus
pares. Não sei o que acontece
com a região dos Inhamuns,
que tem nos presenteado com
tantos bons líderes”, descontraiu, se referindo à região em
que nasceu o deputado.
Ex-presidente da Assembléia, Cid disse ser conhecedor
das dificuldades que a Casa
teve anos atrás para acomodar muitos eventos ao mesmo
tempo. Com isso, ele previu
que o Complexo vai facilitar a
atuação dos parlamentares na
busca por melhorias em áreas
como a saúde, a educação e a
segurança pública e até orientar as ações do Executivo a partir do que for discutido com a
população. “O Parlamento é
democrático por natureza e
participativo por natureza. E,
mais importante que o espaço físico, é a participação popular, que fica garantida com
essa medida do presidente
Domingos Filho”, declarou.
Cid disse ainda que a gestão
de Domingos tem tudo para
ser histórica devido justamente a grandes obras como a do
Complexo. O governador lembrou que as administrações de
Marcos Cals (PSDB) e Welington Landim (PSB) foram grandes momentos, mas acreditou
que a atual legislatura pode se
destacar ainda mais. “Como
o Domingos está só com dois
anos de gestão e tem mais dois,
pode superar a administração
do Marcos”, concluiu, visitando, em seguida, as dependências do Complexo.

Programação Canal 30
Segunda
6:00 - Documentário
7:00 - Musicalidade
7:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
8:20 - Primeiro Expediente
9:00 - Jovial - Horário Alternativo
11:00 - Audiência Pública
13:30 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convenio Universidades - Unifor
19:00 - Jornal Assembléia - Ao Vivo
19:45 - Questão De Ordem - Ao Vivo
20:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
21:00 - Jogo Político - Parceria Com Tv O Povo - Ao Vivo
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Audiências
Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
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
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
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
13:30 - Documentário
14:30 - Comissões ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
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 - Jovial, 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 programa joviAL vai ao ar aos sábados, com periodicidade quinzenal e horário alternativo
aos domingos e quarta-feira.
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Flashes > Imagens do Parlamento

Deputados reconhecem
trabalho e reelegem
Mesa por unanimidade
AAssembléia Legislativa inaugurou no dia 28/11, um dos projetos mais importantes idealizados pelo
presidente Domingos Filho: o Complexo de Auditório Aquiles Peres Mota, destinado às Comissões
Técnicas. Um dia antes, foi inaugurado o Salão Nobre Alceu Coutinho, um local com estrutura de apoio
para a Mesa Diretora, o Colégio de Líderes e o Parlamento Nordestino. O reconhecimento dessas e outras
realizações levaram os 46 deputados estaduais a reelegerem por unanimidade, a atual Mesa Diretora
para o biênio 2009-2010 em sessão preparatória realizada dia 02/12.

03

01

04

05
01. Presidente Domingos Filho (PMDB), logo
após a reeleição, posa para foto diante da
galeria da Mesa Diretora, na ante-sala do
Plenário 13 de Maio

10

11

02. A Mesa Diretora reeleita: Deputado
Fernando Hugo (PSDB), 2º secretário;
deputado José Albuquerque (PSB), 1º
secretário; deputado Gony Arruda (PSDB), 1º
vice-presidente; deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente; deputado Francisco
Caminha (PHS), 2º vice-presidente; deputado
Hermínio Resende (PSL), 3º secretário; e
deputado Osmar Baquit (PSDB), 4º secretário.
03. Presidente Domingos Filho (PMDB) e
governador Cid Gomes entram no Complexo
de Auditórios das Comissões Técnicas
04. Presidente do TJ, desembargador Fernando
Ximenes, governador Cid Gomes, deputado
federal Mauro Benevides e presidente
Domingos Filho.
05. Deputados Fernando Hugo (PSDB), Roberto
Cláudio (PHS) e Almircy Pinto, da assessoria
do Governo, cortam a fita inaugurando um
dos auditórios.
06. Deputado Júlio César (PSDB).

14

02

07. Deputados Luiz Pontes (PSDB), Adahil Barreto
(PR) e Professor Teodoro (PSDB)

06

07

08

09

08. Deputado José Sarto (PSB)
09. Deputados Lula Morais (PC do B)
e Dedé Teixeira (PT).
10. Deputado Ronaldo Martins (PMDB)
e ex-deputada Tânia Gurgel.
11. Deputados Roberto Cláudio (PHS) e Francini
Guedes (PSDB)
12. Deputados Rachel Marques (PT)
e Gony Arruda (PSDB)
13. Deputados Osmar Baquit e Cirilo Pimenta, do
PSDB; Perboyre Diógenes (PSL), Edísio Pacheco
(PV) conselheiros Teodorico Menezes (TCE) e
Manoel Veras (TCM), José Albuquerque (PSB),
Sineval Roque (PSB), Hermínio Resende (PSL),
Sérgio Aguiar (PSB) e Arthur Bruno (PT).

12

13

14. Deputado Tomás Figueiredo (PSDB), deputado
federal Mauro Benevides (PMDB) e deputado
Welington Landim (PSB)
16. Deputados Dr. Washington(PRB)
e Manoel Castro (PMDB)
17. Líder do Governo, deputado Nelson Martins
(PT), deputado Idemar Citó (PSDB)
e deputado Adail Carneiro (PMDB)
19. Presidente Domingos Filho (PMDB), Dona
Luci Coutinho e Alceu Coutinho Filho na
inauguração do Salão Nobre Alceu Coutinho
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Assembléia> Biênio 2009-2010

Política Especial

Mesa reeleita com unanimidade dos 46 dep utados

O

s integrantes da Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa foram reeleitos no dia 02/12 para
o biênio 2009-2010, durante
sessão preparatória realizada
especialmente para a eleição.
A Mesa reconduzida é formada pelo deputado Domingos
Filho (PMDB), presidente;
Gony Arruda (PSDB), 1º vicepresidente; Francisco Caminha
(PHS), 2º vice-presidente; José
Albuquerque (PSB), 1º secretário; Fernando Hugo (PSDB), 2º
secretário; Hermínio Resende
(PSL), 3º secretário; Osmar Baquit (PSDB), 4º secretário; Sineval Roque (PSB), 1º suplente;
Ely Aguiar (PSDC), 2º suplente;
e Ferreira Aragão (PDT), 3º suplente. Em nome dos 46 deputados que assinaram documento de apoio, falou o deputado
Roberto Cláudio (PHS). “Esse
é o nosso reconhecimento ao
excelente trabalho conduzido
pela Mesa Diretora”, disse ele.

paulo rocha

Metade do mandato

>> Depoimentos

Parlamentares rec onhecem os grandes avanços

“Às vezes, a democracia acontece
através de disputas. Mas há
momentos onde ela acontece com
o reconhecimento do trabalho
que essa Mesa fez e os avanços
que tivemos aqui nesta Casa. Tudo
isso fez os 46 deputados chegarem
à conclusão de que time que esta
ganhando não se mexe”.
João Jaime (PSDB)

“A reeleição da Mesa é importante,
principalmente pelos grandes
avanços conseguidos. Há destaques
especiais, como a ampliação da
cobertura da TV Assembléia para
o interior, fazendo com que os
trabalhos parlamentares sejam
cada vez mais transparentes, assim
como os demais veículos”.
Gomes Farias (PSDC)

“Os deputados votaram mostrando
reconhecimento ao trabalho
eficaz no sentido de prover o Poder
Legislativo de instrumentos que lhe
permitam interagir com o cidadão
e atender ao máximo os interesses
da nossa sociedade. Estou satisfeito
de contribuir para a recondução
dessa Mesa”.
Lula Morais (PC do B)

“Em time que está ganhando
não se mexe. Quero destacar
a maneira cordial e respeitosa
com a qual o deputado
Domingos Filho trata os colegas
parlamentares. O modo como
se impõe, como conduz os
trabalhos. Faz tudo da maneira
correta. Ficará na história”.
Ferreira Aragão (PDT)

tem direito ao voto tem direito
de ser votado, e é razoável que
cada deputado tenha a intenção
de presidir o seu poder.
Domingos Filho afirmou
que tem procurado conduzir
sua gestão, ao lado de todo o
Parlamento, com um verbo que
tem sido sua marca: compartilhar. “Todos os deputados que
já presidiram esta Casa foram
extraordinários presidentes. E
esse compartilhamento sempre
se deu. Uma Casa independente, um Poder autônomo, não se
afeta pela relação numérica da
bancada de apoio ao Governo.
A Assembléia sempre respeitou
o preceito de que a Mesa é composta pela relação numérica de
suas bancadas. Por isso, foi possível eu estar presente em todas
as mesas, anteriormente por

indicação do PMDB, e agora
por indicação do bloco. É por
isso que o PSDB tem três assentos na Mesa Diretora. Porque
é o partido independente com
maior bancada”, disse.
De acordo com o peemedebista, o Poder Legislativo deve
evitar, tanto quanto possível,
a ocorrência de disputas porque, onde elas ocorrem nunca se notou, efetivamente, um
crescimento. Segundo ele, as
disputas acirradas favorecem a
muitos acidentes contra o poder. “A condução de um poder,
quanto mais compartilhada
for, mais êxito terá. Estou bastante sensibilizado por essa
consideração da Assembléia
e trago comigo uma obrigação muito maior”, salientou.
Domingos Filho ressaltou que

Para quem ainda não prestou atenção, os deputados e
deputadas estaduais cearenses que no dia primeiro de
fevereiro de 2007 assumiram seus mandatos, integrantes da
27ª (Vigésima Sétima Legislatura), agora, com o recesso de final
de ano estão chegando exatamente à metade do caminho para
o qual se propuseram. De lá para cá, as novidades costumeiras
do parlamento: uns foram chamados para cargos de confiança
no Governo do Estado, outros se candidataram a prefeituras
(em Fortaleza) e interior do Estado e aconteceram as licenças
para tratamento de saúde e as de caráter particular, ambas,
entretanto, propiciando a convocação de suplentes.

Vão ser Prefeitos

Dos quarenta e seis (46)
deputados e deputadas
estaduais que assumiram
ano passado, como disse
no comentário acima,
dois deverão renunciar
aos seus mandatos, até
o final do corrente mês
(Dezembro-2008), pois,

Vão ser efetivados

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) agradece reeleição aos colegas
e diz que resultado foi avaliação de desempenho

Presidente diz que foi uma avaliação de desempenho
O deputado Domingos Filho (PMDB), logo após o resultado da votação, agradeceu
a todos os parlamentares da
Casa por sua reeleição à presidência da Mesa Diretora. “É
um momento muito incomum
para mim e certamente para todos os companheiros de Mesa,
num processo de reeleição, ser
unanimemente reconduzido à
presidência. O processo de reeleição é um processo de avaliação de desempenho”, complementou.
Segundo o parlamentar,
quando se é candidato se tem,
por parte daqueles que possuem direito ao voto, a aposta
em uma boa gestão. De acordo
com ele, quando é uma gestão
do Parlamento, portanto, uma
Casa de iguais, todo eleitor que

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

sua boa relação com a sociedade se deve a um conjunto
de ousadias iniciadas nesses
primeiros dois anos de Mesa
Diretora. Segundo ele, os mais
variados debates que mobilizam a sociedade são trazidos
para a Casa. “Temos que empreender esforços para superar
as dificuldades que aparecem.
Os servidores da Assembléia
são também peças fundamentais para o desenvolvimento da
atividade parlamentar. Espero
que nesses dois anos que estão
por vir possamos continuar
com essa relação de amizade,
e com humildade para ouvir
as pessoas. A relação numérica
entre oposição e situação não
pode permitir que os debates
não sejam feitos e tragam bons
resultados”, encerrou.

“Vossa Excelência já fez muito por
esta Casa e ainda fará muito mais.
Comparo sua liderança àquela que
era exercida na Câmara Federal
pelo então presidente daquela
Casa, deputado Flávio Marcílio,
quando assumi o mandato de
deputado federal. Sua trajetória é
marcante como a dele”.
Edson Silva (DEM)

“Sob a liderança de Domingos
Filho a Assembléia tem avançado
em todos os sentidos. Houve
melhoria da qualidade do debate,
da produção, amadurecimento
das posições partidárias e
políticas. Agora, o Parlamento age
com democracia, altivez e acima
de qualquer interesse”.
Welington Landim (PSB)

“Domingos Filho dá o exemplo
de como se faz pacificação
e conciliação em uma Casa
parlamentar. Não é uma
eleição, é uma aclamação, um
reconhecimento ao trabalho.
Para mim, é uma grande honra
estar aqui para votar na reeleição.
Quero dar apoio total à Mesa”.
Perboyre Diógenes (PSL)

“Nós, do PV, nos sentimos honrados
nessa votação. Sabemos do grande
trabalho realizado e do grande
apoio que vem sendo dado às
Comissões Técnicas. Além disso,
destaco a criação de um complexo
de comunicação importantíssimo.
“Cada presidente tem seu grande
momento; o de V. Excia é este”.
Edísio Pacheco (PV)

Em função da renúncia dos
deputados Washington e Sávio
Pontes, que vão assumir as
prefeituras de Caucaia e Ipu,
como falei no tópico anterior,
os suplentes do antigo PAN e
do PMDB, Wanderlei Pedrosa
e Ana Paula Cruz vão ser
efetivados no mandato.
Wanderlei, que é de Nova
Russas, inclusive, já esteve
na Assembléia por quatro
meses, em razão de licença do

vitoriosos nas urnas em
cinco (05) de outubro último,
vão assumir no próximo dia
primeiro de janeiro de 2009
as Prefeituras de Caucaia e
Ipu. Respectivamente, são
eles: deputado Washington
(PAN“PP”-PRB, seu atual
partido) e Sávio Pontes (PMDB).

deputado Washington, mas
agora, ganhará um mandato
de dois anos que é o que falta
para conclusão da presente
legislatura. Um presente de
natal e tanto, convenhamos.
Quanto à primeira suplente
da importante coligação PTPMDB-PSB, Ana Paula Cruz,
essa que não ficou fora da
Assembléia nenhum dia, terá
a certeza do mandato inteiro,
até 31/01/2011.

Bastidores

“Dois anos é um tempo muito
curto para uma gestão.
Mais dois anos darão a
oportunidade de continuar
os projetos. O setor de
comunicação, a Universidade
e a revitalização das comissões
são os maiores exemplos desse
grande trabalho de cidadania”.
Professor Teodoro (PSDB)

“Reconduzir a Mesa a um novo
biênio, é reconhecimento de um
trabalho feito nessa legislatura.
Temos a convicção de que os
próximos dois anos serão ainda
mais desafiadores, no sentido
de que nossas ações reflitam o
desejo da sociedade”.
Sérgio Aguiar (PSB)

“Sr. Presidente, não pode haver
reconhecimento maior ao
seu trabalho do que a sua
recondução pela unanimidade
desta Casa. Esse voto significa
a aprovação ao trabalho de
V. Excia. e de toda a Mesa que
superou as expectativas”.
Nelson Martins (PT),
Líder do Governo

“A recondução de Domingos
Filho à presidência da Casa
reflete a satisfação de todos
que fazem o Parlamento e é
uma demonstração de justiça.
A Mesa tem o reconhecimento,
não só dos parlamentares e dos
servidores, mas dos movimentos
sindicais e sociais”.
Artur Bruno (PT)

1 - Mesmo no exercício
do mandato, por força
de licenças de colegas
de bancada, o deputado
Idemar Citó (PSDB),
dificilmente disputará
a reeleição. Já se fala
abertamente, em Tauá, sua
principal base eleitoral,
que o seu sócio em alguns
empreendimentos,
Chiquinho Feitosa (ele

mesmo, que foi deputado
federal, mega-empresário
do setor de transportes) – é
quem será o candidato.
Anotem para conferir.
2 - Pelo olho crítico
de alguns cronistas
políticos, com atuação
na Assembléia, sem
qualquer dúvida, dentre os
bons parlamentares que
concluem o trabalho de
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Portarias coordenam fluxo de
documentos e orientam cidadãos

E

Dedé Teixeira (PT)

Dia do
pescador

Mês de dezembro, período
em que se inicia o defeso na
pesca da lagosta, conhecido
pelos pescadores como “paradeiro”, é hora também de refletir sobre a pesca como um
todo, no Ceará e no Brasil. Hora de pensar naqueles que trabalham numa atividade ainda tão pouco valorizada e em
condições precárias, e que precisam de um olhar mais atento dos poderes públicos e da
própria sociedade. Sintonizado com a luta deste segmento, o deputado Dedé Teixeira
(PT) apresentou projeto de lei,
atualmente em vigor como a
lei 14.010 /07, instituindo 29 de
junho como o Dia Estadual do
Pescador. O nosso objetivo “é
utilizar essa data para mostrar
aos pescadores a sua importância no crescimento econômico do país e no desenvolvimento do Estado, bem como
para discutir e aprimorar as
técnicas de pesca,visando,principalmente, a preservação das
espécies marítimas e o próprio
desenvolvimento econômico e
sustentável do setor”, justifica
Dedé. Embora já se constitua
uma importante fonte de geração de emprego e renda, a
atividade possui ainda um
grande potencial a ser explorado. Mas as condições de vida e de trabalho desses trabalhadores e suas famílias
são precárias, e a infra-estrutura ainda é inadequada para o beneficiamento e venda
do pescado.

Ronaldo Martins (PMDB)

Cadastro de
fornecedores

Com o propósito de
combater o elevado número de furtos e roubos de
metais de toda ordem, por
parte de delinqüentes que
os comercializam junto a
estabelecimentos do ramo,
já que não há no Ceará
controle direto e específico
sobre este tipo de comércio, o deputado Ronaldo
Martins (PMDB) elaborou
a lei N° 14.045, em vigor no
estado, disciplinando o assunto. A lei determina aos
estabelecimentos comerciais que compram e revendem materiais usados em
aço, cobre, alumínio, zinco, ferro ou outro metal
manterem um cadastro
de fornecedores. Sempre
que solicitado, os referidos
estabelecimentos
ficam
obrigados a apresentar o
cadastro à fiscalização da
Fazenda e às autoridades
policiais e judiciais. Os estabelecimentos que não
observarem a determinação da lei estarão passiveis de punição. A idéia,
conforme explica o autor
da lei, é relativamente
simples, mas pode gerar
um resultado importante para a conservação do
patrimônio público e privado. “Pretendemos que
tais operações se revistam
do mínimo de segurança,
pois têm sido constantes
os furtos a equipamentos
de iluminação”, disse ele.

Lívia Arruda (PMDB)

Primeira
infância

A criança de zero a seis
anos de vida será tema
central dos debates no
Ceará, no próximo ano.
Projeto instituindo 2009
como “O Ano Estadual
da Primeira Infância” foi
aprovado na Assembléia
Legislativa e transformado
na Lei 14.121/08. A iniciativa, de autoria da deputada
Lívia Arruda (PMDB), tem
por finalidade “sensibilizar e conscientizar o Poder
Público, a família, a comunidade, a sociedade em geral e as organizações não
governamentais a dedicar
maior atenção à primeira
infância (seis primeiros
anos de vida)”, conforme
explica a parlamentar. Lívia ressalta que esta é uma
fase decisiva na construção
do ser humano e para a
formação de um indivíduo
mais apto à convivência
social e à cultura da paz. A
parlamentar lembra que o
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia da formação completa e saudável
das crianças e dos adolescentes, por “se tratarem
de seres em formação,
pessoas em processo de
amadurecimento e , por
esse motivo, devem ser
tratados de maneira diferenciada”.  Ela defende a
necessidade de se efetivar
plenamente os direitos
previstos pelo Estatuto.

Carlomano Marques (PMDB)

Direito do
Consumidor

O consumidor cearense ganha mais um aliado na defesa dos seus
direitos. Projeto de lei
do deputado Carlomano
Marques (PMDB) aprovado na Assembléia Legislativa e transformado na
lei Nº 13.911/07, obriga os
prestadores de serviços
continuados a assegurar
aos consumidores o direito de cancelar o serviço pelos mesmos meios
com os quais foi solicitada a aquisição e ainda
facilitar o cancelamento
do serviço por meio de
telefone, da Internet ou
do Correio.
A lei estabelece como
prestação de serviços
contínuos as assinaturas de jornais, revistas
e outros periódicos; televisão por assinatura,
provedores de Internet,
linhas telefônicas fixa ou
móvel, transmissão de
dados e serviços acrescidos; academias de ginástica e cursos livres;
títulos de capitalização e
seguros, cartões de crédito e cartões de desconto.
O deputado Carlomano
esclarece que, embora
o Código de Defesa do
Consumidor nos termos
do Capítulo VI - que trata
da Proteção Contratual garanta a desistência do
serviço, isso nem sempre
é uma tarefa fácil.

Professor Teodoro (PSDB)

Semana do
Servidor

Com o propósito de
promover o reconhecimento da atividade do
servidor público no estado do Ceará, estimular e
melhorar sua auto-estima e integração, o deputado Professor Teodoro
(PSDB) apresentou projeto de lei, hoje lei Nº 13.893,
instituindo a Semana do
Servidor Público. Anualmente, no período que
compreende o dia 28 de
outubro, dedicado nacionalmente à categoria, o Governo do Estado
do Ceará dedicará uma
semana para discutir papel do servidor público
estadual , suas condições
de trabalho, demandas
e contribuições para a
sociedade. Segundo o
deputado, o servidor público brasileiro tem uma
rica história, com resultados bastantes significativos no cumprimento das missões que lhe
são
atribuídas.”Tendo
passado por inúmeras
reformas, a administração pública vem, cada
vez mais, se profissionalizando, buscando tornar
mais eficiente e eficaz a
prestação de serviços à
sociedade. No bojo dessas reformas, portanto, a
figura do servidor público tem sido freqüentemente mais prestigiada”,
disse ele.

PAULO ROCHA

m 1977, a Assembléia
Legislativa ganhou sua
sede atual, o Palácio
Adauto Bezerra, na Avenida
Desembargador Moreira. A
nova sede foi dotada de três
portarias com o intuito de coordenar o fluxo de documentos
e orientar os cidadãos sobre a
localização dos gabinetes e dos
demais setores da Casa.

O bom
atendimento
depende muito de
humildade e
educação. Priorizo
muito a palavra
humildade com os
meus funcionários”.
Cláudio Henrique Martins,
chefe da Divisão de Serviços
Gerais, que coordena as
portarias da Assembléia

O chefe da Divisão de Serviços Gerais, que coordena as
portarias da Assembléia, Cláudio Henrique Martins, explica
que o departamento conta com
três espaços de atividades. A
portaria principal funciona no

>> 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

12:00 às 13:00
Cenário Político (segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia

>> Portaria principal com pessoal que controla os relógios de ponto

19:00 às 20:00
Hora do Brasil

Prédio Adauto Bezerra e tem
como finalidade coordenar a
entrada e saída de documentos,
jornais, correspondências por
mala-direta, dentre outros.
Cláudio Henrique salienta
que o setor conta ainda com
o suporte dos policiais militares da Companhia de Guarda
da Casa, que dão segurança ao
serviço. Ele destaca que todos
os servidores do departamento
passaram por cursos de aperfeiçoamento profissional. “O bom
atendimento depende muito de
humildade e educação. Priorizo

muito a palavra humildade com
os meus funcionários”, afirma.
Atualmente a seção das portarias conta com 10 funcionários. Destes, dois trabalham no
setor dos relógios de ponto – na
portaria principal - onde os servidores marcam sua presença
diária. Para Cláudio, marcar o
ponto é uma forma de comprometimento do funcionário público com o seu trabalho.
Já a portaria secundária se localiza no prédio César Cals. Esta,
por sua vez, é direcionada para
os deputados, diretores e funcio-

nários dos outros departamentos
do Legislativo Estadual. E também tem a função de repassar
informações para a população.
Cláudio Henrique esclarece
que a terceira portaria fica na entrada do edifício Adauto Bezerra,
onde funciona o Espaço do Povo.
Com acesso pela Avenida Desembargador Moreira, ela serve
principalmente para orientar as
pessoas que procuram os órgãos
da Assembléia, além de também
ser uma fonte de informação sobre os demais departamentos da
Casa para os cidadãos.

Plenário também conta com recepcionistas e seguranças
Existe na Assembléia Legislativa uma quarta portaria,
a do Plenário 13 de Maio,
para controlar o acesso de
pessoas à sala das sessões. Ela
faz parte da Divisão Administrativa do Plenário, ligada
ao Departamento Legislativo
e conta com equipamento de
segurança eletrônico e detectores de metais, para dar
segurança aos parlamentares,
assessores, servidores e jor-

FM Assembléia

nalistas que fazem a cobertura diária dos trabalhos.
O equipamento foi implantado neste semestre formando
uma estrutura de segurança,
com sistema de detector de
metais instalado na entrada do
Plenário e entrou em funcionamento no início de agosto.
Essa portaria conta com três
recepcionistas e dois porteiros
nas entradas de acesso ao plenário e à sala de imprensa, na

porta ao lado.
A estrutura conta com
quatro catracas: duas de entrada e duas de saída. A idéia
de implantar o recurso surgiu
da 4ª Companhia de Guarda
da Polícia Militar, após uma
visita que alguns de seus integrantes fizeram às dependência do Senado, em Brasília.
No interior do Plenário
13 de Maio há uma segunda portaria, onde trabalham

duas recepcionistas cuja função é atender diretamente os
deputados estaduais. Recebendo telefonemas, anotando e transmitindo recados
enquanto os parlamentares
estão em sessão. E na antesala do Plenário, há uma
recepcionista que recebe as
pessoas que desejam falar
com o Presidente Domingos
Filho, no chamado ‘gabinetinho’ do Plenário.

20:00 às 21:00
Reprise do Autores e Idéias
(terças-feiras)
20:00 às 21:00

Sons dos Festivais (quartas-feiras)
20:00 às 21:00
Gonzagando (quintas-feiras)
20:00 às 21:00
Abluesando (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 - 17:00
Música
17:00 - 18:00
Sons dos Festivais (reprise)
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos
19:30 - 00:00
Rede Rádio Senado

Domingo
Política em Destaque
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Espaço do Leitor

Sra. Editora,
O jornal Assembléia Notícias
surpreende-me a cada edição.
Não apenas pelo conteúdo, mas
também pela qualidade das
informações e pelo estilo e redação
impecáveis que apresenta. O
projeto gráfico do jornal, porém,
considero o seu ponto alto: a
cada dia está mais bonito. A sua
equipe de designers gráficos é
de uma competência e de uma
sensibilidade raras, para transmitir
em imagens os conteúdos dos
textos. Percebe-se que é uma
equipe afinada e competente. Meus
parabéns aos jornalistas e artistas
gráficos que fazem esse jornal.
Annelise Silva Costa
Fortaleza

Sra. Silvia Goes,
Levar às crianças das escolas
públicas do Ceará informações
em texto de cordel sobre o
Legislativo estadual é uma
idéia fantástica. Não somente
porque os estudantes terão uma
compreensão muito maior, pela
linguagem popular e quase
lúdica utilizada nesse estilo. Mas
também por resgatar o cordel,
um estilo de contar histórias que
é típico do povo nordestino e não
pode cair no esquecimento. Os
amantes do cordel agradecem a
iniciativa do Inesp.
Gervásio Pereira
Crato, CE

Cultura > Dicas de literatura e cinema

LIVRO

LIVRO

Prezada Sra.
Como estudante de marketing,
sei que a comunicação interna
é a premissa básica para uma
empresa ou instituição realizar a
sua missão junto ao seu público
alvo, através dos seus colaboradores.
A Assembléia do Ceará dá um
importante passo ao criar a Intranet,
uma ferramenta que não visa
somente facilitar as tarefas diárias
e promover economia de material.
Por meio dela, os colaboradores têm
a oportunidade de se sintonizar com
a missão do Poder, que é representar
o povo. Parabéns a Mesa Diretora da
Casa pela iniciativa.
Atenciosamente,
Zairton Hélio Filgueiras
Aracaju, SE

Sra. Editora,
Achei muito interessante a reportagem
sobre a Controladoria da Assembléia.
Não sabia que existia um departamento
com a função de zelar para que tudo
seja feito dentro da Lei e que ainda
fiscaliza o andamento das coisas e
a eficiência das medidas adotadas.
Podemos dizer que temos uma Casa
legislativa de primeiro mundo.
Joseleide Rangel
Crateús, CE
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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.

>>Narcélio Limaverde, Radialista

>> Odésio Aguiar de Castro, Consultor
técnico jurídico

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>> Marieta Batista de Lima Fontenele,
Servidora da Casa

Lustosa da Costa ganha nova biografia,
dessa vez pelas mãos
de Luiza Helena Amorim. Na biografia, ela
revela o homem político, seminarista, bom
de papo, ‘bon vivant’.
“Gosto muito dos
textos relatados por
jornalistas, pela maneira que escrevem.
Em especial o livro Itinerário de Lustosa
da Costa porque, além de retratar a história do jornalista, me relembra fatos
marcantes de épocas em que participei”, ressaltou o radialista.

O livro de Jöstein Gaarden é um romance
envolvente que, de forma natural e didática
introduz a história da
filosofia e levanta as
principais questões estudadas pelos pensadores de todos os tempos:
Deus, o Universo, o Homem, a Sociedade
e a História. “Além de indicar esse livro,
acho que o governo estadual deveria
adotá-lo no ensino médio, pois abre a
mente dos jovens para questões relacionadas à atualidade”, enfatizou.

Em comemoração ao
centenário da morte
de Machado de Assis, a
indicação do deputado
tucano é o livro Memórias Póstumas de Brás
Cubas. O romance apresenta a vida inútil e desperdiçada do anti-herói
Brás Cubas. “Esta obra é importante e alcançará sucesso durante séculos, pois universaliza Machado como um dos maiores
escritores do Brasil, além de mostrar para
o todo e sempre, as vicissitudes da família
brasileira no século XIX”, comentou.

O que acontece quando
um técnico de futebol
americano do time da
cidade, time formado
sempre por brancos,
agora tem um técnico
negro para comandar
sua equipe? Esse tecnico é Herman Boone do
filme Duelo de Titãs. Ele resolve mudar
os modos e mistura negros e brancos
em um só time. “O diferencial do filme
é a forma que o preconceito racial é retratado. Duelo de Titãs é emocionante do
início ao fim”, comentou.

